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Dnes je naše nabídka pro turistické
návštěvníky vystavena konkurenci
rozvíjející se a zkvalitňující se
infrastruktury pro cestovní ruch ve
Vážení spoluobčané,
velice krátká a opět nezvykle teplá velkých městech a menších sídlech
zima relativně urychlila neúprosný běh Globalizace a rychle se rozvíjející
času plynoucí kolem nás. Mnohé celosvětová nabídka turistických
události a změny, jež se nás všech a rekreačních cílů láká turisty do
v budoucnu budou bezprostředně týkat dalších a dalších destinací po celém
ani nepostřehneme v každodenní světě.
Železnorudsko v těchto letech
mediální bouři informací nejrůznější
„střízliví“
z porevolučního boomu
kvality a provenience.
způsobeného
vyrovnávající se
Mnozí si ještě ani neuvědomili, že již
ekonomickou
odlišností
sousedních
nežijeme v pohraničí, ale že jsme se
stali vnitrozemím společné a překotně států. A zvláště Železnorudsko bylo
se spojující Evropy. Ani nás nenapadlo, i nadále velice oblíbené díky
co do budoucna přinese pro naše předrevoluční popularitě i pro české
Ž e l e z n o r u d s k o n e z a d r ž i t e l n á návštěvníky. Jestli jsme toho dokázali
využít, posuďte sami?
globalizace.
Dnešní stav je pro mnohé
Dnes se společný život nás Všech,
„rozčarováním“!
Co se stalo? Kde je
kdo zde žijeme, bude odvíjet nejenom
chyba?
od podmínek, které nám umožní
Pokusím se zprostředkovaně shrnout
příroda, ale hlavně od schopnosti včas
ohlasy
a připomínky, které dostávám
rozpoznat příležitosti a cesty vedoucí
jako
starosta.
k zachování kvality prostředí pro trvale
Na co si návštěvníci stěžují?
žijící obyvatele na straně jedné. A
Návštěvníkům
přicházejícím na
vzhledem ke specifice Železnorudska,
Železnorudsko
za
turistikou, ale i jen
využití největší možnosti pro zajištění
projíždějícím,
vadí
nejvíce vzhled
prosperity do budoucna a to je rozvoj
města
tvořený
množství
tržnic, nočních
cestovního ruchu.
klubů a heren.

Slovo starosty

Lyžař Jakš mistrem světa do 23 let
Martin Jakš, první mistr světa ze
Železné Rudy.
Historicky první titul mistra světa
získal pro naše šumavské městečko
běžec na lyžích Martin Jakš,
odchovanec Tatranu železná Ruda.
V italském Malles vybojoval zlatou
medaili v běhu na lyžích na 15 km
klasickou technikou více než
suverénním výkonem.
V pátek 7. března byl v základní
škole přivítán občany a školáky se
zlatou medailí na krku.

Pan starosta Michal Šnebergr
přivítal mladého českého reprezentanta
a předal mu pamětní list a slíbil
podporu.
Zážitky ze školy a ze sportovní
přípravy přítomným sdělil Martinův
bývalý trenér a třídní učitel Ctirad
Drahorád.
Martin absolvoval jednu ze svých
prvních autogramiád a focení se zlatou
medailí. Všichni mu popřáli hodně
štěstí a úspěchů do velkého finále
světového poháru. Ctidra

V druhé řadě je to kvalita a spektrum
poskytovaných služeb. Nesmíme
zapomenout, že nejenom cizinci, ale
i náš národ je zcestovalý a vyžaduje
kvalitu služeb na světové úrovni.
To, že by to mělo být levnější, se stalo
vyžadovaným pravidlem. A zde je
největší problém. Sezónnost, ceny
energií, ceny nemovitostí a nájmů, to
vše je v neprospěch k zajištění tolik
potřebným kvalitním službám.
Jak změnit Železnorudsko
k prosperitě?
Jedinou možnou cestou je realizace
kvalitních investic. Tyto musí rozšířit
infrastrukturu pro cestovní ruch, nebo
nahradit stávající nevyhovující. Dále se
bude muset najít využití a investoři pro
ř a d u b u d o v, k t e r é n e j s o u j i ž
ekonomicky provozovatelné, nebo jsou
opuštěné.
Již připravené stavby, záměry a vize si
nechám jako námět do dubnového
Železnorudska.
Nadcházející Velikonoční svátky jsou
nejenom nejdůležitějším křesťanským
svátkem, ale i svátky jara a naděje.
Přeji Vám a Vašim blízkým příjemné
prožití Velikonoc.
Michal Š n e b e r g r, starosta
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Další juniorský mistr světa ze Šumavy
Převzato ze serveru iDNES.cz, 26. 2.
2008, kráceno.

"Měl jsem docela dobré informace
o tom, jak jsem jel, servismani mi říkali,
že náskok narůstá, takže jsem si jel svoji
jízdu. Velká spokojenost, i když se ode
mě medaile asi čekala," řekl Jakš. "Od
začátku jsem myslel na medaili, ale je
pravda, že jsem si dělal zálusk i na tu
největší," připustil.
Jakš si splnil cíl
Teplé počasí trať hodně ztížilo, neboť
zmrzlá stopa během závodu tála.
"Servismani odvedli dobrou práci,"
pochválil muže, kteří testovali lyže.
"Trochu jsem cítil, že se jelo vysoko nad
mořem, ale s tím měli problémy asi

všichni," upozornil talentovaný český
lyžař, pětadvacátý muž průběžného
pořadí Světového poháru, na
nadmořskou výšku kolem 1800 metrů.
Má napilno, na šampionát do Itálie
odjel přímo z Falunu, kde v neděli jel
štafetu. Do Malles se dostal ve čtyři ráno.
A ve středu se opět přesune do Lahti, kde
ho v neděli čeká stejný závod Světového
poháru.
V kategorii do 23 let navázal Jakš na
úspěchy z předloňského juniorského
mistrovství světa, kdy získal stříbro na
klasické desítce a bronz ve skiatlonu a ve
skvělém finiši přidal štafetový bronz.
Připravil C. Drahorád

Martin se svýmibývalými učiteli

Český běžec na lyžích Martin Jakš se
v únoru stal mistrem světa do 23 let
v závodě na 15 kilometrů klasickou
technikou.
Na šampionátu v italském středisku
Malles porazil o 32,3 sekundy Kazacha
Alexeje Poltaranina, třetí skončil s více
než minutovou ztrátou Petter Eliassen
z Norska.
Jednadvacetiletý Jakš, který se v této
sezóně prosazuje i mezi dospělými
v závodech Světového poháru, patřil
k favoritům na vítězství. Na trať vyrazil
se startovním číslem jedna a jeho
mezičasy nikdo nepřekonal. Už po
prvním pětikilometrovém okruhu Jakš
vedl, a také v dalších dvou třetinách trati
byl nejrychlejší.

Ing. M. Šnebergr, Martin Jakš, C. Drahorád a Martinův předchůdce,juniorský mistr světa Jiří Kvapil

Nejlepší sportovci okresu Klatovy
Pošumavské sportovní sdružení jako
každý rok i letos vyhlásilo najlepší
sportovce a sportovní činitele okresu za
minulý rok.
Letos tato sportovní slavnost proběhla
v pátek 22. února v kulturním domě
Družba v Klatovech.
Ani letos mezi oceněnými nechyběli
mladí železnorudští sportovci.
V průběhu odpoledne poznali přítomní
úspěšné jednotlivce i kolektivy,

pořadatelé představili úspěšné trenéry,
dále vyhodnotili nejlepší rozhodčí
a cvičitele.
Byla vyhlášena sportovní osobnost
okresu Klatovy a oceněny i mimořádné
sportovní výsledky
Kdo ze Železné Rudy byl oceněn?
Mezi jednotlivci Tomáš Balíček, za
úspěchy v plavání, Jakub Kořán za
výsledky v lyžařských běžeckých
soutěžích, Lukáš Pscheidt za výsledky

v biatlonu a Anna Kulíšková za úspěchy
ve sjezdovém lyžování.
Výkony Aničky Kulíškové ve
Světovém poháru zrakově
handicapovaných sportovců, o nichž jsme
ve psali v loňském roce, byly zároveň
oceněny mezi mimořádnými sportovními
výsledky roku 2007
(V. Drahorádová)
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Sociální poradenství -pokračování

-domovech pro seniory
-domovech se zvláštnímrežimem
-chráněném bydlení.

Placení a neplacení se budeme
-telefonická krizová pomoc
-tlumočnické služby pro věnovat ješte v příštím díle.
Vzhledem k tomu, že s posledním
neslyšící a hluchoslepé
únorovým dnem skončila svojí činnost
-krizová pomoc
Klatovská pobočka Centra pro
-služby následné péče
- s o c i á l n ě a k t i v i z a č n í zdravotně postižené Plzeňského kraje,
služby pro rodiny s dětmi, budou poradenské a další služby
seniory a osoby se zdravotním p o s k y t o v á n y p o r a d n o u S v a z u
zdravotně postižených- Šumava
postižením
v Klatovech a poradnou Národní rady
-terénní programy
-sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Obě
(některé činnosti v rámci této poradny sídlí na adrese Vídeňská 9/IV,
tel. 376 316 331. Mobil. 736 649 253.
služby se hradí).
Miroslav Horyna
-sociální služby
v kontaktních centrech
-služby sociálně
V předchozích dílech jsem vás
seznámil s jednotlivými druhy t e r a p e u t i c k ý c h d í l e n
(s obdobnou vyjímkou jako
poskytovaných sociálních služeb.
V tomto díle našeho povídání budu u sociální rehabilitace)
hovořit o penězích. Popsané sociální
Sociální služby poskytované za
služby se poskytují uživatelům bez
úhradu:
úhrady nákladů, nebo za částečnou
jsou to pobytové služby
nebo i plnou úhradu. Úhradu nákladů
hradí osoba ve výši sjednané ve poskytované v:
-týdenních stacionářích
smlouvě s poskytovatelem služby.
-domovech pro osoby se
Poskytovatel služby se může
zdravotním
postižením
dohodnout s manželem nebo dětmi
klienta na spoluúčasti na úhradě
nákladů na poskytovanou službu,
pokud klient nemá dostatek financí na
úhradu. Připomínám, že klientovi musí
po uhrazení nákladů zůstat 15% jeho
příjmů.
Na druhé straně to, že kient nemá
dostatek peněz, neznamená, že mu
potřebné služby nebudou poskytnuty.
Přijďte si k nám vsadit!!!
Neznamená to ale ani to, že
automaticky budou platit příbuzní.
Sázka nad l00 Kč – nealkoholický nápoj
Tady bych zdůraznil, že poskytovatel
nebo pivo ZDARMA
se může dohodnout s příbuznými. To
znamená, že příbuzní nemusí
automaticky platit a taky to neznamená
že tato "povinnost" nemůže být
l. máje 186, 340 04 Železná Ruda
uvedena ve smlouvě, kterou uzavírá
klient s poskytovatelem služby, tedy
PO – ÚT 11 - 21
naše babička s ředitelkou domova
důchodců. Tuto smlouvu může paní
ST
zavřeno
ředitelka uzavřít s námi dětmi a my jí
ČT – SO 11– 21
naopak uzavřít nemusíme, přestože
spokojeně bydlíme v chaloupce po
Ne
11 – 18
babičce.

Victoria - Tip a.s.
sázková kancelář

Najdete nás v Pizzerii Guseppe

Sociální služby poskytované bez
úhrady:
-Sociální poradenství
-raná péče

Akce končí 30.4.2008
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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,
Do našich hor pomalu nastupuje jaro
a blíží se konec zimní sezony.
V průběhu této zimy ošetřili
záchranáři Horské služby více než 600
úrazů. V pěti případech se jednalo
o velice těžké a komplikované úrazy, ke
kterým bylo nutné přivolat vrtulník
Letecké záchranné služby. Ve dvou
případech si naše hory vybraly daň
nejvyšší. V obou případech se jednalo
o běžkaře, kterým selhala srdeční
činnost.

16.02.-17.02.2008 zajišťovala
Horská služba asistenci při konání
Českého poháru ve skicrossu, který
proběhl na sjezdovce Samoty v Železné
Rudě. Organizátorům se podařilo
během velice krátké doby zorganizovat
velmi pěkný závod, který přilákal
mnoho diváků.

Obdobnou asistenci měla Horská
služba zajišťovat na Světovém poháru
ve skicrossu, který se měl konat na
Špičáku. Přes veškerou snahu
organizačního výboru byl tento závod
odvolán pořadatelem. Hlavním
důvodem byl nedostatek finančních
prostředků ze strany pořadatele závodu.
24.02.2008 zajišťovala Horská
služba asistenci na Šumavském
maratonu. Tento závod byl poznamenán
smrtí 66 letého závodníka italské
výpravy. Přes veškerou snahu
záchranářů Horské
služby, Zdravotní
záchranné služby a
Letecké záchranné
služby, se nepodařilo
muže oživit.
Začátkem měsíce
března proběhl
lavinový kurz
l a v i n o v ý c h
preventistů na Luční
boudě v Krkonoších.
Tento lavinový kurz
probíhá pravidelně od
roku 2006 a kurzu se
zúčastňují vybraní
pracovníci ze všech
sedmi pohoří, kde
Horská služba působí. Hlavním
podnětem vytvoření funkce lavinového
preventisty ve všech pohořích byla
událost, která se stala v zimě 2005/2006
v Beskydech. Jednalo se o smrt
skialpinisty, který zahynul v lavině.
Lavina byla stržena v pohoří, které není
zahrnuto do lavinových katastrů na
území ČR. Důvodem vzniku
laviny byly
abnormální sněhové
srážky v tomto
období a následný
vznik lavin
v pohořích, kde
doposud nebyly
r e g i s t r o v á n y. N a
základě této události
byl zahájen nejen
výcvik, ale též
v y b a v e n í
jednotlivých
p r a c o v i š ť

záchranným materiálem. Jedná se o
lavinové vyhledávače, sondy a další
materiál, který slouží pro záchranu osob
zasypaných v lavině.
Horská služba Šumava má na svém

území katastry s možným vznikem
lavin v prostorách stěny Černého,
Čertova a Plešného jezera. Právě ve
stěně Černého a Čertova jezera byly
zaznamenány laviny s dráhou delší než
50m a čelem laviny dosahujících výšky
kolem 2m.
Kolektiv záchranářů Horské služby
Šumava přeje návštěvníkům našich hor
příjemné jarní lyžování a veselé
Velikonoce.
Michal Janďura
náčelník Horské služby Šumava
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období: únor - březen 2008

Číslo / ročník: 3 / 3

Vážení čtenáři,
právě uplynulý měsíc byl pro naši jednotku a sbor velmi náročný a to především kvůli orkánu Emma, který nás plně
zaměstnal na dva dny. A to navíc mezi pátkem a sobotou, kdy jsme pořádali tradiční hasičský bál… Více fotografií ze
zásahů, ale třeba i hasičského bálu naleznete na našich internetových stránkách.
Události za 13. únor 2008 - 13.březen 2008:
Požár 1x - Dopravní nehoda
Únik
látek
3x

2x

-

Živelná pohroma 13x
Planý poplach 1x

17.2.2008
Menší dopravní nehoda dodávky, která sjela z kopce,
přejela přes silnici, následně prorazila dřevěný plot a narazila do rodinného
domu. Nehoda se obešla bez zranění a větších škod.
22.2.2008
Likvidace olejové skvrny, která se táhla po silnici od
muzea až za most za Kryštofem cca 500m. Na likvidaci skvrny bylo
zapotřebí použít na 60kg sorbentu.
23.2.2008
Další únik oleje na pozemní komunikaci. Tentokráte se
jednalo o 4 skvrny o celkové délce 70m, které znečistily „zadní“ silnici
z Alžbětín do Železné Rudy kolem bývalého smetiště.
24.2.2008
A další odstranění menší olejové skvrny. Tentokráte
z parkoviště u cukrárny Charlotte.
25.2.2008
Po dvou letech jsme se dočkali planého poplachu.
Oznamovatelkou byl nahlášen požár objektu v prostoru Samot, který údajně
viděla dalekohledem z druhé strany města. Po dojezdu jednotky na místo údajné události bylo zjištěno, že se pouze kouří z krbu a
komína jedné hospůdky.
28.2.2008
Menší dopravní nehoda osobního automobilu pod Hojsovou Stráží. Na místo vyjela naše jednotka, společně s
hasiči z Nýrska. Ti na místo dorazili o chvilku dřív a jelikož se jednalo o místo na rozhraní našich územních působností, byl zásah
přenechán hasičům z Nýrska.
2-3.3.2008

Orkán EMMA.

Na naše území dorazil orkán Emma trošku oslaben a nenapáchal takové škody, jako v Německu a Velké Británii. I tak ale
připomněl orkán Kyrill, který nás postihl před třinácti měsíci. Během prvního dne jsme vyjížděli k devíti mimořádným událostem:
Den první:
1)
Spadlý strom přes silnici mezi Špičákem a Hojsovou Stráží (2.32
hod. - 3.10 hod.)
2)
Několik spadlých stromů mezi Nejvyšším bodem a Javornou (3.13
hod. - 4.03 hod.)
3)
Likvidace následků utržené střechy na domě na Klostermannově
náměstí, krátce po osmé dopoledne
4)
Odstranění několika stromů spadlých přes silnici mezi Klondikem a
Javornou
5)
Další odstraňování následků silného větru a utržené střechy na
panelovém domě v ul. U Řezné
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6)
Odstranění dvou stromů, které postupně spadly přes silnici
mezi Špičákem a Hojsovou Stráží a následně přes silnici na
Hoffmanky
7)

Odstraněn stromu spadlého do vozovky na Skelné

8)

Čerpání zatopeného suterénu penzionu v ul. Na Svahu

9)
Posledním zásahem pátečního dne, byla odpoledne likvidace
stromů spadlých přes koleje za Špičáckým
tunelem. Stromy zastavili na několik desítek minut i vlakový provoz
na trati Železná Ruda Klatovy.
Den druhý:
1)
Krátce po osmé ráno jsme vyjeli k prvnímu spadlému stromu
na silnici k hotelu Engadin. Spolupráce s městskou policií ŽR.
2)
Následně jsme vyjeli k odstranění utržených plechů ze
střechy bazénu hotelu Ostrý, hrozících dalším pádem do ulice 1. Máje. Plechy byly provizorně přibity zpět.
3)
Odstranění utržené střechy o rozměrech cca 5x15 metrů domu v ulici U Řezné. Během této události jsme museli odjet
prioritně vyřešit požár sazí v komíně rodinného domu na Klatovské ulici. Požár byl bleskově lokalizován a během několika minut
zlikvidován.
4)
Při řešení požáru naše další družstvo vyjelo odstranit vzrostlý strom, který zastavil na několik desítek minut vlakový
provoz mezi Alžbětínem a Železnou Rudou. Na místo se dostavila i jednotka HZS České Dráhy z Plzně.

Územní působnost naší jednotky:

Při čtení našich zpravodajů jste si jistě všimli, že píšeme o zásazích
naší jednotky ze Železné Rudy, ale také o událostech, které řešíme
na Hojsově Stráži, Špičáku i Javorné.
Na mapce umístěné tady vedle vlevo můžete pro názornost vidět
vyznačené území, na kterém zasahuje primárně naše jednotka.
V případě větší události nám vyjíždí naproti i jednotka HZS Klatovy
či HZS Sušice.
Směrem na Nýrsko jezdíme dle Požárního poplachového plánu
(PPP), který zpracovává HZS Plzeňského kraje, až na Hojsovu Stráž
(cca 15 km).
Po mezinárodní silnici E53 / I27 nám PPP určil území až po
Javornou (17 km).
Cestu směrem na Sušici „opatrujeme“ po odbočku na Prášily tzv.
Skelnou a částečně i cestu na Keple (cca 14km).
Filip Brož
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Odpověď na Slovo zastupitele z února 2008
V minulém čísle zpravodaje se objevil
článek zastupitele pana Macha. V úvodu si
klade otázku, co dělal starosta v r. 2007,
a sám si na ní v další větě odpovídá. Nic,
co by přineslo prospěch občanům města.
Myslím, že by si i občané Železné Rudy
měli občas položit otázku, co asi,
udělal pro dobro Železné Rudy a lidí
žijících na Šumavě pan Mach.
Důvodem napsání tohoto příspěvku
však není polemika o osobě pana Macha
a o jeho aktivitách, ale reakce na ničím
nepodložené, a troufám si tvrdit,
překroucené a pravdě odporující
informace o sdružení MAS LAG
Centrální Šumava, o. s. a o Mikroregionu
Šumava – západ.
Vážení čtenáři, dovolte mi jen
v krátkosti uvést některé panem Machem
předkládané informace na pravou míru.
MAS LAG Centrální Šumava, o. s. byla
založena v březnu 2007, jako občanské
sdružení soukromého a veřejného sektoru,
a to podle pravidel Ministerstva
zemědělství pro program Leader. Je
jednou ze zhruba 80 MAS v ČR. Struktura
MAS (povinná převaha soukromého
sektoru ve všech rozhodujících orgánech)
i její činnost mají přesně stanovená
a kontrolovatelná pravidla. V jejich rámci
je vytvořen Strategický plán Leader.
V něm je podle metodiky ministerstva
zemědělství přesně popsáno území MAS,
jeho slabé a silné stránky, jeho potřeby
a činnost MAS vedoucí k rozvoji území.
Tento plán je s přílohami předložen na
platební agenturu ministerstva
zemědělství. Po jeho schválení a vybrání
příslušné MAS podle pravidel
o poskytování dotací má MAS teprve
možnost čerpat peníze. Ty musí být
použity jen na aktivity uvedené ve
schváleném SPL.
Program Leader je IV. osou Evropského
zemědělského rozvojového fondu.
Zatímco z I. a II. osy mohou čerpat
podnikatelé, III. osa je určena pro obce do
500 obyvatel, IV. osa, tj. Leader,
umožňuje peníze rozdělit na celém území
MAS. Město Železná Ruda tedy nemůže
čerpat samostatně přímo ze III. osy
Programu rozvoje venkova, ale může
čerpat prostřednictvím IV. osy Leader.
A nyní konkrétní odpovědi (tvrzení pana
Macha jsou převzata v původní formě).
“Zejména bylo založeno občanské sdružení
M A S v r á m c i p ro g r a m u " R o z v o j
v e n k o v a " p o d v e d e n í m
ing.Tachovského/bývalý tajemník Ž.Rudy/
s vedoucími funkcemi v této MASce 4
starostů: starosta Ž.Rudy, Sušice, Modravy
a Kvildy a dalšími kolegy z řad zastupitelů

či kamarádů z "jejich obcí" apod. Celkem
se jedná o 13 podnikatelských subjektů a
14. subjektem je Mikroregion Šumavazápad.”
Sdružení MAS bylo založeno jako
jediná možná instituce, která může pro své
území čerpat fond Leader. Jako osoba
jsem skutečně stál, společně
s panem Schubertem a panem Mottlem, u
založení MAS. Tuto možnost měl ale i pan
Mach. I on, nebo kdokoli jiný, mohl MAS
založit. Aniž by měl v době založení
jakékoli finanční prostředky, mohl
vytvořit Strategický plán Leader, sehnat
všechny povinné přílohy a plán podat na
ministerstvo zemědělství ke schválení. Po
předložení plánu s přílohami mohl žádat
o peníze z fondu Leader. K tomu si mohl
pozvat kolegy zastupitele či kamarády.
Starosta Železné Rudy není ve vedení
MAS. Není tam ani starosta Kvildy. Rád
bych se od pana Macha dozvěděl i to, koho
míní slovy: „..a dalšími kolegy z řad
zastupitelů a kamarádů z jejich obcí“
MAS LAG Centrální Šumava, o. s.
netvoří 14 subjektů (13 podnikatelských
a Mikroregion Šumava – západ), jak uvádí
pan Mach, ale členů 17. V MAS se
nerozlišují podnikatelské
a nepodnikatelské subjekty, ale soukromý
a veřejný sektor. V pravidlech je jasně
určeno, že musí být převaha soukromého
sektoru. V MAS LAG Centrální Šumava,
o. s. je 15 členů soukromého sektoru
(včetně Mikroregionu Šumava – západ, TJ
Kvilda či TJ Sušice) a 2 členové sektoru
veřejného.
„..tito starostové a jejich kolegové zde
však vystupují jako soukromé subjekty
svých podnikatelských aktivit pod
zástěrkou mikroregionu Šumava-západ“
Mikroregion Šumava – západ má
v MAS 1 hlas (jako každý další člen). Dle
rozhodnutí Valné hromady je zastupován
Ing. Tachovským. Nikdo jiný tedy nemůže
vystupovat „pod zástěrkou
mikroregionu“. Nemá na to totiž žádný
mandát.
„Z této dotace by pak byla rozdělena
částka pro těchto 13 podnikatelských
subjektů /dle jejich vlastní dohody/, z toho
asi 10 mil na kancelář p.Tachovského.
Alarmující na tom je to, že starostové obcí
mají získávat peníze především pro obce,
které zastupují v mikroregionu a ne
využívat získané informace pro své
soukromé podnikání a na obce zase nic
nezbylo. /všichni jsou buď členy ODS nebo
na spřátelených kandidátkách/
Dotace v MAS jsou rozdělovány podle
Strategického plánu Leader. Ten byl

schválen před podáním žádosti Valnou
hromadou MAS a musí projít
i schvalovacím řízením ministerstva
zemědělství. O konkrétním přidělení
peněz, dle závazného schváleného klíče,
rozhoduje výběrová komise MAS,
složená opět podle pravidel Leader. Je v ní
povinná převaha soukromého sektoru
a není v ní nikdo z řídícího výboru MAS.
Leader je fondem pro rozvoj
venkovského prostoru jako celku.
Příjemcem dotací je především soukromý
sektor. Ve složení MAS je právě proto
požadováno většinové zastoupení z řad
soukromého sektoru. Přesto se Valná
hromada MAS Centrální Šumava usnesla
na tom, že 60% prostředků z programu
Leader bude alokováno do obcí. A to
včetně Železné Rudy, kam by jinak peníze
z Programu rozvoje venkova vzhledem k
počtu obyvatel nad 500, čerpány být
nemohly.
Ve struktuře MAS LAG Centrální
Šumava, o. s. neexistuje „kancelář pana
Tachovského“. Pokud má pan Mach na
mysli peníze na chod MAS, jsou čerpány
pouze 3/4 povoleného limitu (je dán
ministerstvem zemědělství). Do chodu
MAS jsou kromě platů a cestovních
náhrad, započítány i peníze na
poradenství, účetní firmu, vzdělávání,
propagaci nákup kancelářské techniky,
zaplacení nájmu a energií apod.
Nařčení starostů obcí, že získávají
peníze pro své soukromé podnikání a na
obce nic nezbude a prohlášení, že jsou buď
členy ODS, nebo na spřátelených
kandidátkách, nebudu osobně
komentovat. Kroky, které budou v tomto
směru učiněny jsou výhradním
rozhodnutím starostů.
„je mi jasné proč Ing.Tachovský byl do
poslední chvíle chráněn panem
IngSnebergrem, aby nemohl být propuštěn
počátkem roku 2007 jak navrhovala
tzv.opozice a jak bylo později schválenou
většinou zastupitelů“
Vzhledem k tomu, že jsem na Městském
úřadu v Železné Rudě zastával funkci
tajemníka, podléhalo mé odvolání řediteli
Krajského úřadu v Plzni. Odvolání mohlo
proběhnout jen podle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků. Protože nenastaly
okolnosti, které jsou k odvolání nutné,
odvolán jsem být nemohl. Tajemník tedy
nemůže být odvolán nebo propuštěn na
základě usnesení zastupitelstva. Je nutno
si uvědomit rozdíl mezi pravomocemi
samosprávy a státní správy. Můj odchod
proběhl na základě oboustranné dohody
(pokračování na str. 8)
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(Dokončení ze str. 7)
z mé strany motivované situací
v zastupitelstvu Železné Rudy.
„Je s podivem, že tato osoba pana
Ing.Tachovského i nadále figuruje jako
zástupce mikroregionu Šumava-západ.
Nikde nepracuje na obecní nebo jiné
úrovni a do mikroregionu se sídlem na
Modravě dojíždí z Klatov.“
Mikroregion Šumava – západ je
sdružením právnických osob. Není
podmínkou, aby zástupce mikroregionu
pracoval na obecní úrovni. Už vůbec
neexistuje zákon či nařízení o pohybu lidí
na území ČR nebo Evropy. Jestli se tomu
pan Mach podivuje, je to jeho právo.
Mikroregion Šumava – západ a MAS
Centrální Šumava se v současné době
rozkládají na území 13 členských obcí od
Hamrů po Borová Lada a Sušici. Členství
ve sdruženích je dobrovolné. Mikroregion
ani MAS si ho nemůžou vynucovat. Je jen
na rozhodnutí zastupitelstva, zda obec
chce, či nechce být členem těchto
sdružení. Předpokládám, že mikroregionu
i MAS se v nejbližší době dostane
vysvětlení od starosty Města Železná
Ruda, zda článek pana Macha je v souladu
s obecným názorem Železné Rudy, či zda
se jedná jen o ojedinělý výkřik některé ze
zájmových skupin ve městě.
Tachovský

Reakce Valné hromady
Mikroregionu Šumava – západ,
konané dne 10. 3. 2008 na Modravě
na článek p.Macha v Železnorudském zpravodaji
V únorovém vydání Železnorudského
zpravodaje vyšel článek zastupitele
Železné Rudy pana Macha. V něm je
napadán Mikroregion Šumava – západ,
MAS LAG Centrální Šumava, osoby
některých starostů a Ing. Tachovského.
VH Mikroregionu Šumava – západ
odsuzuje tento článek, snůšku polopravd a
lží, a vnímá ho jako snahu
o poškození mikroregionu a jeho členů.
Mikroregion Šumava – západ, jako člen
MAS LAG Centrální Šumava, o. s., bude
iniciovat projednání článku p. Macha i na
VH tohoto sdružení.
Jednohlasně přijaté usnesení VH
Mikroregionu Šumava - západ:
VH Mikroregionu Šumava – západ
odsuzuje článek p. Macha v únorovém
vydání Železnorudského zpravodaje.
Jedná se o hrubé a nepravdivé napadení
mikroregionu a jeho členů s cílem
poškodit jejich zájmy. Od pana Macha
bude požadováno vysvětlení a veřejná
omluva. V opačném případě na něj bude
podáno trestní oznámení.
Ing. Jaroslav Tachovský, předseda
koordinační rady Mikroregionu Šumava - západ

Slovo
zastupitele
Vážení občané,rozhodl jsem se
pravidelně přispívat do našeho zpravodaje
z několika důvodů:- informovat vás o dění
v Ž.Rudě z pohledu tzv.opozice či mého
osobního a nutnost reagovat na různá
vyjádření starosty obce Ing.Šnebergra
v médiích,která jsou vyjádřeními
z převážné části jeho osobní a z malé části
se jedná o vyjádření zastupitelstva obce.
Již můj únorový článek přinesl poznatek
o tom,že kritické články jsou ihned
cenzurovány a dávány k vyjádření panu
starostovi,což ovšem nemá nikdo jiný ze
zastupitelstva.Opět se zřejmě najdou
objektivní důvody, proč se tak děje, ale
toto nechávám čistě na vaší úvaze, kdo má
pravdu. Poněkud jsem se musel usmát nad
heslem v odpovědi pana starosy, že pravda
a láska zvítězí nad lží
a nenávistí. Bohužel u pana starosty
zvítězila láska k moci. Uvedu příklady
jeho převážně vedoucích osobních funkcí
ať politických,tak obecních: 1.Je členem
mikroregionu Šumava-západ a sdružení
MAS. 2. Je členem svazu měst a obcí nár.
Parku. 3. Je členem svazu měst a obcí. 4 Je
členem rady ODS plzeňského kraje. 5. Je
vedoucím funkcionářem regionu okresu
Klatovy. 6 Je předsedou ODS v místě. 7.
Má všechny funkce rady města. 8. Plní
úkoly tajemníka obce. 9. Plní úkoly
vedoucího finančního odboru. 10. Je
vedoucí městského úřadu. 11. Je starostou
obce. 12. A přestože před volbami
sliboval, že se vzdá podnikání,
podniká/viz sdružení MAS/. Možná,že
jsem neuvedl všechny funkce pana
starosty, ale i z uvedeného je zřejmé jeho
enormní pracovní vytížení a bohužel
musím konstatovat i velké soustředění
moci do jedněch rukou,a to do rukou pana
starosty. Nápadně to připomíná dobu
minulou a pak jeho proklamovaný boj se
zlem a špínou se trošku míjí účinkem.Dle
mého názoru to však zapříčiňuje to, že pan
starosta rozhoduje o všech věcech sám
/bez porady se zastupiteli nebo možná jen
s některými/ a protože si nestanovil
žádnou koncepci rozvoje Ž.Rudy i dost
chaoticky, či s nulovým výsledkem. A zde
je právě kámen úrazu mého nesouhlasu s
různými mediálními výlevy pana starosty,
protože v těchto jeho vyjádřeních se vždy
schovává za vůli zastupitelů, což ovšem v
převážné míře není pravda. Z jeho velkých
pravomocí také vyplývá velká
individuální zodpovědnost pana starosty

a to je to, co pan starosta nemíní ve svých
prohlášeních vzít na sebe a tzv.se
schovává za zastupitelstvo. Uvedu malý
příklad: v posledním vydání Týdeníku
klatovska je uvedeno "Lanovka? Jen
sliby". A pan starosta zde odpovídá, že v
současné době připravujeme podklady pro
stavební povolení /mělo by však zaznít
konkrétně, kdo připravuje a kdo osobně
nese zodpovědnost, aby tak mohly být
učiněny závěry z nesplnění úkolu/
a následné financování z evropských
fondů /mohu uvést jen to, že kdybychom
zažádali v letošním roce /ale to se bohužel
nestalo/, hovoříme o realizaci v nejlepším
případě v roce 2010/. K tomu lze říci jen
to, že od roku 2002 do současné doby
nebylo dosaženo ani právoplatného
územního rozhodnutí. Dle studií /tyto
ovšem již propadly a nejsou aktuální, cena
cca 2 mil Kč/, měla kabinková sedačka
jezdit již v roce 2004. V současné době se
vede asi jen jeden soudní spor, takže
územní rozhodnutí je někde v dáli. Po celé
období pan Ing.Šnebergr pracoval na obci
jako místostarosta a poslední 2 roky jako
starosta./ Úsudek ať si udělá každý sám.
Zatím obec tratí na financích cca 6 - 9 mil
Kč. Dnes se pan starosta osobně angažuje
v dalším obrovském projektu výstavby
golfového hřiště v Alžbětíně, ale o tom až
příště.
Zastupitel V.Mach

Co je cenzura?
Vážený Václave, kolego zastupiteli. Již
na veřejném zasedání jsem vyslechla
obvinění z cenzury. Dovol, abych se
vyjádřila k pojmu cenzura.
Cenzura je kontrola a omezování
sdělování informací (viz
www.wikipedia.org). Tvůj text jsem
kontrolovala jako kontroluji všechny,
abych minimalizovala proniknuvší chyby.
Ale že bych sdělení omezila, proti tomu se
zásadně ohrazuji.
A je-li text takto osobní, jako byl Tvůj, je
přímo mou povinností, jak vyplývá
z Etického kodexu novináře, kterým jsou
povinni se řídit vydadatelé všech druhů
novin, něco s ním udělat . V článku 3,
odst.a) se píše: nic neomlouvá nepřesnost
nebo neprověření informace, každá
uveřejněná informace, která se ukáže jako
nepřesná, musí být neprodleně opravena,
a v článku e) pak: ...považovat
neprokázané obvinění, za nejzávažnější
profesionální chyby. Nejsem sice
“profík”, ale osobní text nikdy neotisknu
bez zásahu - buď jej vrátím autorovi
k upřesnění nebo předám napadené osobě
k vyjádření. Jak bude reagovat, je pak na
jejím rozhodnutí. V. Drahorádová
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SPORTOVNÍ GYMNASTKY BYLY OPĚT ÚSPĚŠNÉ
I v letošním školním roce pracuje při
naší základní škole kroužek sportovní
gymnastiky. Navštěvuje ho 25 dívek
z 1. až 9. třídy. Ve čtvrtek 6. března se ty
nejlepší z nich zúčastnily již tradičního
okresního přeboru základních škol ve
sportovní gymnastice. Čtyři závodní
družstva se utkala ve sportovní hale
Základní školy Čapkova
v Klatovech s ostatními
zdatnými cvičenkami ze
škol našeho okresu. Na tuto
soutěž se děvčata pilně
připravovala již od
podzimu, a proto se nutně
dostavil i tento úspěch :
Soutěž družstev umístění:
dívky 1.-3. třídy (Tereza Lehečková,
Jana Halamová, Aneta Podroužková a
Michaela Vrbasová) – 3. místo;
dívky 4.-5. třídy (Tereza Vybíralová,
Petra Vidláková, Veronika Vrbasová) –
4. místo;
dívky 6.-7. třídy (Barbora Faitová,
Karina Nováková, Klára Novotná,
Veronika Filipová) – 3. místo;
dívky 8.-9. třídy ( Alena Fialová,
Michaela Hašová, Barbora Jiráková,
Aneta Šnajdrová) – 2. místo
Soutěž jednotlivkyň:
nejlepšího umístění dosáhla Veronika

Jarní koncert
Zveme všechny přátele sborového
zpěvu na koncert Železnorudského
smíšeného sboru v sobotu 19.dubna
v 19hod.v atriu základní školy. Hostem
večera bude soubor s mnohaletou
tradicí, horažďovický sbor „Prácheň“.
8.března
uspořádali zahraniční
členové ŽSS hudební večer ve
Frauenau. Rádi jsme přijali jejich
nabídku na vystoupení v rámci této
akce. Náš téměř hodinový koncert se
setkal se zájmem návštěvníků a byli
jsme odměněni upřímným potleskem.
Příjemným zpestřením večera byla
kapela místních hudebníků, která hrála
a zpívala naše české lidovky. Spontánní
společné zpívání našeho sboru
a bývalých členů již zaniklého
pěveckého spolku z Frauenau uzavřelo
tuto neformální bavorsko – českou
(L. Löffelmannová)
kulturní akci

Vrbasová – 2.místo, dále Aneta
Šnajdrová – 3.místo, Barbora Jiráková
– 5.místo a Veronika Filipová – 6.místo
( každá ve své příslušné kategorii).
V rámci okresního přeboru je
každoročně vyhlašován i Memoriál
Josefa Kocíka, letos to byl již 35.
ročník, což je soutěž gymnastických
družstev 1.-5. tříd všech
zúčastněných škol. V tomto
vyhodnocení se naše škola
umístila na krásném 3. Místě
Všechna děvčata cvičila
moc pěkně a důkazem toho
jsou jistě i výše uvedené
výsledky.
Na závěr bych chtěla
poděkovat všem dívkám za
vzornou reprezentaci školy a také panu
řediteli Ctiradu Drahorádovi za
doprovod na tuto akci a hlavně jako

zástupci Tatranu Železná Ruda za
poskytnutí auta na dopravu dívek.
J.Prošková

BLAHOPŘÁNÍ :

Který strom se líbil?
V městské knihovně děti malovaly
stromy. Zapojily se tak do výtvarné
soutěže “Který strom by se
Klostermannovi líbil?” Přihlásilo se
celkem 21 dětí. Z kategorie mladších (1. 3. Tř.) se nejvíc líbil obrázek Lukáše
Hájka ze 3.tř. a z druhé kategorie (4. - 5.
tř.) obrázek Lenky Nedvědové ze 4. tř.
Odměny převzali 18. března. (L. Kovácsová)

Z vystoupení na Večeru Karla Klostermanna

Dne 21.3. slaví krásné 90. Výročí
narození paní Marie Maxová ze
Špičáku.
„Přejeme Vám pevné zdraví, hodně
spokojenosti v kruhu rodiny, pohodu,
radost a do dalších let života jen to
nejlepší „
Sociální komise
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Večer Karla Klostermanna v základní škole
Základní škola, od roku 1991
nositelka jména spisovatele Karla
Klostermanna , v předvečer 160.
výročí narození spisovatele
a milovníka Šumavy Karla
Klostermanna uspořádala
vzpomínkový večer.
Úvodní slovo o významu a životě
spisovatele přednesl ředitel základní
školy Ctirad Drahorád.
Na jeho řeč navázalo literární
pásmo z tvorby šumavského
spisovatele, které s žáky připravila
paní učitelka Lída Kovacsová a hezky
doplnila hudební skupina paní učitelky
Moniky Najmanové.
Slušně zaplněná školní aula si
kromě vyslechnutí mluveného slova
prohlédla malou, ale přesto obsáhlou
výstavku knih Karla Klostermanna,
kterou zapůjčil pan Josef Kodym,

Dětské radovánky v MŠ
V Železné Rudě nám bohužel
i v letošní zimě chyběl sníh. Dětské
zimní radovánky se zúžily na uměle
zasněžované sportovní areály, pouze
několik málo dnů jsme využili ke
klouzání mimo ně.
Nedostatek sněhu nás však neodradil
od uspořádání zimních sportovních
her. Jednoho slunného dne nejstarší
děti Čmeláci vytyčily trasu sportovní
chůze směrem na Debrník. Přichystaly
spoustu úkolů, které cestou mladší děti
Broučci a Sluníčka plnily. Odměnou
pro všechny zúčastněné byl obsah

velký milovník
a znalec Šumavy
a ilustrátor
n ě k t e r ý c h
Klostermannových
děl. Rovněž mohli
návštěvníci vidět
malou expozici
fotografií pana
Václava Chabra.
Náladu celého
podvečera podtrhlo
z á v ě r e č n é
vystoupení
Železnorudského
s m í š e n é h o
pěveckého sboru.
Komorní společenská akce
započala kulturní seriál k roku Karla
Klostermanna, která bude prolínat
celým rokem 2008.

pokladu, který se musel nejprve najít.
Děti byly příjemně unavené a šťastné,
že se hry v přírodě tak vydařily.
O maškarní reje pro děti nebyla
v letošní zimě nouze. V mateřské škole
proběhly tradičně ve všech třídách, kde
se střídal tanec, zpěv, soutěže a také
občerstvení u stolů se spoustou
dobrůtek. Ve školní družině si velmi
pěkné a nápadité masky vyrobily
většinou děti samy a pak si v nich
zadováděly. Masopust zakončoval rej
masek v atriu ZŠ pořádaný Unií
rodičů.
První jarní měsíc jsme přivítali
divadelním představením „Hody,
hody, doprovody“. Svátky jara se
navzdory špatnému počasí

Horní snímek zachycuje atmosféru pořadu.
Dole vlevo: hudební doprovod
Dole vpravo: zájem o výstavu knih K.K.
Fotografie v tomto čísle: redakce a autoři
jednotlivých příspěvků.

nezadržitelně blíží a my se na ně
připravujeme. Proběhla již tradičně
velikonoční dílna pro rodiče a děti, kde
si děti vyráběly dekorace z papíru, ze
solného těsta a nechybělo samozřejmě
zdobení kraslic.
Všechny zimní i jarní akce by nebyly
tak pěkné bez přispění našich
sponzorů. Děkujeme za sponzorské
dary p.Václavu Čapkovi,
pí Skřivanové, p. Kabátovi,
pí Seidlové, pí Balážové, p. MUDr.
Pourovi, pí Dostálkové, manželům
Podroužkovým, Windsorovým,
Vidlákovým, Malým, Řehákovým,
Nedvědovým, Fischerovým,
Chalupským, Merglovým.
/ L. Havelková/
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Základní informace o provozních dobách
ordinací, lékáren, bank, pošty, apod.
v Železné Rudě, Hojsově Stráži
Lékařská ordinace MUDr. Bártová:
/tel.: 376 397 312/
PO a ČT: 7:30 – 8:00 krevní náběry
8:00 -10:00 nemocné děti,
10:00 – 12:00 nemocní dosp.
12:00-13:30 návštěv.služba,
13:30-15:00 poradna pro zdravé děti,
15:00-17:00 zdraví dospělí
ÚT a PÁ: 7:30 – 8:00 krevní náběry,
8:00 – 10:00 nemocné děti,
10:00 – 12:00 nemocní dospělí
Odpoledne návštěvní služba
ST: 7:30 – 8:00 krevní náběry,
8:00 – 10:00 nemocné děti,
10:00 – 12:00 nemocní dospělí
Odpoledne ordinace Javorná
Zubní ordinace MUDr. Lamborová:
/tel.: 724 048 838/
ÚT a ČT 8:30 – 15:30
Gynekologická ordinace MUDr.
Štěpánek:
ST 7:30 – 12:00
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
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, 4:00 – 16:00
změna od 1.4.08 na PO až PÁ 13:0016:00/
Česká spořitelna, a.s.:
/tel.: 376 387 182/
PO a ST 8:30 – 12:30, 13:30 – 17:00
ČT: zavřeno
PÁ: 8:30 – 12:30, 13:30 – 16:00
Československá obchodní banka,
a.s.:
/tel.: 376334111/
PO, ÚT, ST, PÁ: 9:00 – 12:00, 13:00 –
16:00
ČT 9:00 – 12:00
Česká pojišťovna, a.s.:
/tel.: 376 397 798, 376 355 111/
ÚT: 10:00 – 12:00, 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

POZVÁNKA
Na členskou schůzi základní organizace SZP ,
která se koná ve čtvrtek 10.dubna.2008 v 15hodin
v klubovně v ZŠ
Program: informace o využití finančních prostředků
plán výletů a akcí na květen a červen 2008
platba příspěvků na r.2008 !!
a další
Srdečně Vás všechny zveme na zajímavou besedu s promítáním , která
začíná po schůzi od 16 hodin.Budou Vám vyprávět pánové Štadler a Šrail
na téma:
„NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA „

J.Viliš předseda ZO

Veterinární ošetřovna MVDr.
Mikoška:
/tel.: 376 524 260, 602 372 673/
ČT: 15:00 – 17:00
Sběrný dvůr
ST: 12:00 – 16:00, SO 08:00 – 12:00
/mimořádný odběr odpadu po domluvě
na tel.: 606 923 386, příp. 603 354 433/
Informační středisko NP Šumava
Alžbětín:
/tel.: 376 387 060/
ÚT až NE 09:30 – 16:30
Informační turistické centrum:
/tel.: 376 397 033/
Denně: 8:00 – 12:30, 13:30 – 18:00
/ITC Ž.Ruda, V.Šebelík, březen 2008/

Sociální komise informuje
1.Z rozpočtu Města Železná Ruda za
rok 2007 bylo na různé sociální výdaje
použito:
pro ZO SZP Žel.Ruda 58.946,- Kč
par. 4319 - výdaje související se
sociálním poradenstvím, balíčky
k jubileu občanů, příspěvky na
pedikúru, smlouvy o pečovatelské
službě apod., celkem 272.701,50 Kč
příspěvky důchodcům na obědy ve
škole (1 oběd - 5,-Kč) 14.450,- Kč
dokončení objektu č.26 (lekárna,
soc.byty) 2.900.000,- Kč
Toto je výčet bez sociálních dávek
poskytovaných obcí s pověřeným
úřadem Nýrsko, event.Klatovy.
2. Sociální komise na své schůzce
dne 18.2.2008 hodnotila velmi dobře
spolupráci s odbory Města Žel.Ruda
a zastupiteli Žel.Rudy. Na vysoké
úrovni je spolupráce komise
s p . s t a r o s t o u I n g . Š n e b e rg r e m
i p.místostarostou Ing.Křížem, dále
zastupiteli, kteří se podle možností
zúčastňují schůzek komise. Zvláštní
poděkování patří Ing.Zahradníkové,
vedoucí Správního odboru za rady,
podněty a pochopení pro činnost
sociální komise.
Velmi dobře spolupracujeme se
Správním odborem, Ekonomickým a
dle potřeby i Majetkovým odborem.
Doposud podané náměty a připomínky
zastupitelům i odborům MÚ byly
vyřízeny ku prospěchu občanů ŽR.
Zbývá dořešit bezbariérový přístup na
Poštu a příjezdovou cestu k manželům
Gondovým.
Díky všem. Za sociální komisi
A.Moranová
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Co se psalo
před 45 lety
(sportovní kronika)
Vypsala V. Drahorádová

9. března 1963 Nové Klatovsko
psalo o tradičním karnevalu na lyžích,
který připravila Horská služba spolu
s Tj Špičák, RH Plzeň a lokomotivou
Plzeň.
Karneval se bude konat v neděli dne
10. března 1963 od 14 hodin na
Weissově louce na Špičáku. Všechny
zúčastněné lyžařské oddíly připravují
velké skupiny originálních maškar
a jeden před druhým střeží svoje
tajemství velmi žárlivě. Pořadatelé
zvou všechny naše lyžaře, aby se
zapojili a přišli v maskách. Sraz všech
maškar je ve 14 hodin na zadní
Weisovce, odkud sjede průvod před
chatu Horské služby, kde bude bohatý
program. Pro vítězné masky jsou
připraveny hodnotné ceny. Celý tento
význačný podnik na Šumavě bude
konferovat místo ohlášeného Štuchala
populární hlasatel Jarda Hejduk
a Rudolf Kutílek, člen Divadla
J. K. Tyla v Plzni.
23. Března potom vyšel článek
“Lyžařský karneval na Špičáku se
vydařil”:
V neděli 10. března 1963 přijelo na
60 autobusů, nespočítané množství
osobních aut do okolí Špičáku. SNB
a její pomocníci si přišli při
zaparkování těchto vozidel na své, ale
podařilo se jim to. Došlo ovšem někdy
k výměně názorů, ale nakonec vše
dobře dopadlo.
......
Počasí karnevalu mnoho nepřálo.
Měkký bořivý sníh a časté sněhové
přeháňky neodradily však spousty
návštěvníků (dle odhadu přes 5 000)
a všichni vydrželi až do konce. Po 14.
hod., Když bylo ukončeno rozdílení
cen ze závodů RH Plzeň, uvítal
návštěvníky jménem pořadatelů
náčelník HS s. Říha a již přišel na
pódium utrmácený turista, který si
trpce stěžoval na poměrystravování

a ubytování v horských chatách, na
jejich uzavření, na hřebenové cesty atd.
Dobře sehráno hercem plzeňského
divadla s. Jar. Hejdukem, který pak
konferoval dále celý průběh karnevalu.
.....
Přes 150 masek na vyhražené ploše
předvádělo pestrý děj.....

Poznáváte?
Tentokrát z jiného soudku.
Rodinné fotografie a školní
skupinky. Při různých sešlostech se nad
nimi tak krásně vzpomíná a hádá: “Která
je ta teta Mářa? Ta vlevo nebo ta
s copánky?”

...Nescházela ani ...Klapzubova
jedenáctka včetně otce Klapzuby.
......
I. cenu pro dospělé dostala maska
pirátů, kteří dokázali, že i na sněhu
jezdila dobře jejich plachetnice. Diváci
se jen divili, že pirát z teplých moří do
půl těla svlečený při tom nezahynul.

Na školní fotografii obecné školy a
mateřské školy Železná Ruda ze zimy
školního roku 1927/28 asi bohužel nikdo
nikoho nepoznáme. 20. století se Rudou
přehnalo dost bezohledně a dnes jsme
skoro všichni vlastně náplavy.
Že by to byla příčina nekonečných
nepřátelství a nesmiřitelnosti?
(V. Drahorádová)
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