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Slovo starosty

Dùležité je, co pozitivního bude dále.
Zastupitelstvo schválilo rozpoèet dávající
pøedpoklad k bezproblémovému chodu
Vážení spoluobèané,
Leden bývá mìsícem, ve kterém mìsta a pøíjmy z privatizace zbývajících
hodnotíme uplynulý rok a chystáme se bytù je tøeba vyèlenit na pøípravu dalších
projektù rekonstrukcí a výstavby. Chceme
realizovat plány roku nového.
Jaký byl rok 2007 pro Železnorudsko
z pohledu starosty? Uplynulý rok pro
radnici v Železné Rudì byl pomìrnì
dramatický. Vždy vyrovnání ztráty
v rozpoètu mìsta pøesahující 12 milionù
korun vzniklé v minulých letech a tvoøené
pøevážnì fakturami po lhùtì splatnosti
bylo obrovským problémem. V kombinaci
s pùjèkami na koupi podílu v parkovacím
systému, na rozvoj Železnorudska,
na pøestavbu bývalého mìstského úøadu,
na výstavbu kanalizace a èistièky
odpadních vod a ještì èásteènì
nesplaceným úvìrem na cyklostezky
v Alžbìtinì a splátkami za auto mìstské
policie, byla situace dosti složitá. Proto
bylo vítìzstvím nepodlehnout tlaku
okolností a nemuset prodávat mìstský
majetek. Hodnotit nepøízeò pøírody
v podobì katastrofického nedostatku
snìhu a orkánu Kyrill již nechci.
V minulém roce se ale podaøila øada akcí
i malých projektù, které pozitivnì
ovlivnily Železnorudsko. Každý peèlivý
Zelená - a jedem...!
ètenáø našich novin dobøe ví, co mám na
mysli, ale o tom jsme Vám už také napsali. Státní hranice ÈR -SRN 21. 12. 2007

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

uspìt v žádostech o finanèní prostøedky
z veøejných rozpoètù a k tomu jsou tøeba
kvalitní projekty.
Ve l k o u s t a v b o u z k v a l i t ò u j í c í
infrastrukturu Železnorudska bude
pøeložka komunikace Železná Ruda Špièák a výstavba nového železnièního
mostu. Tato stavba by mìla být zahájena
v dubnu. Nové povrchy dostane
i komunikace Železná Ruda - Alžbìtín.
Vìcí pro mì osobnì velice
nepøíjemnou, s níž jsem dennì
konfrontován, je vzhled mìsta.
Pøipomínky ze strany návštìvníkù
k množství nevzhledných staveb, jsou
výzvou k nápravì. K øešení tohoto
problému Železné Rudy bude tøeba
podpory Všech, kdo to myslí
s Železnorudskem poctivì .
Michal Š n e b e r g r, starosta

Upozornìní
Ekonomický odbor mìsta
upozoròuje všechny plátce, že
s pøíchodem nového roku nastává opìt
povinnost platby místních poplatkù.
U nás jde o poplatky ze psù, za vyvážení
odpadù, ze záborù veøejných
prostranství. Upozornìní se týká
i ostatních nájmù na rok 2008.
Ing. M. Køíž

Kdo zajistí bezpeènost na chodnících?
Kdo je povinen udržovat chodníky
v zimním období ve schùdném stavu?
To øeší zákon O pozemních
komunikacích a to v § 27, odst. 4). Zde se
dozvíte, že „Vlastník nemovitosti, která
v zastavìném území obce hranièí se
silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za škody, jejichž pøíèinou byla
závada ve schùdnosti na pøilehlém
chodníku, která vznikla zneèištìním,
náledím nebo snìhem, pokud neprokáže,
že nebylo v mezích jeho možností tuto
závadu odstranit; u závady zpùsobené
povìtrnostními situacemi a jejich
dùsledky takovou závadu zmírnit.“
Z uvedeného ustanovení tedy jasnì

!

vyplývá, kdo za úklid chodníkù a jejich
schùdnost odpovídá.
Nicménì již brzy se možná doèkáme
v této oblasti zmìny v zákonì, jelikož ve
støedu 16.1.2008 jste se jako my mohli na
internetu doèíst, že „Vláda svou tìsnou
vìtšinou souhlasí s názorem, že by za
úrazy zpùsobené stavem chodníku mìly
být do budoucna zodpovìdné obce.“
Ovšem není prozatím jasné, kde by
obce na tuhle další zimní údržbu vzaly
finance. Znamenalo by to napøíklad
zvýšení daní pro majitele nemovitostí?
To zatím nikdo neví. Ovšem, je též fakt,
že nyní napø. za zranìní na neoèištìném
chodníku napø. v majetku Mìsta

odpovídá majitel pøilehlé nemovitosti,
což je také na první pohled pøinejmenším
pofidérní. V uvedené diskusi též padl
názor, že „...dnes jsou majitelé
nemovitostí povinni provádìt na základì
zákona nucené práce na cizím majetku.“
Ale to už je snad pøeci jen trochu moc
vypjatý názor…
Majitelùm nemovitostí u chodníkù
však stále nezbývá nic jiného, než se se
souèasným znìním zákona O pozemních
komunikacích vyrovnat a to nejlépe tím,
že budou tyto chodníky udržovat pokud
možno v perfektním stavu.
Zdroj: majetkový odbor MìÚ

Svìtový pohár na Špièáku! SKICROSS - Freestyle FIS World Cup 2008
28.2.2008 - hlavní závod
Špièák / Železná Ruda

!
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Co pøinesl rok 2007
Str. 2 a 3 vìnujeme souhrnu událostí roku 2007

Nejvìtší událost roku - Schengen

Oficiální proslovy u semaforu pøipraveného rozsvítit tøikrát zelenou - s mikrofonem starosta
Müller, od nìj vpravo oba ministøi, vlevo ve skupinì hejtman Zimmerman, starosta Železné
Rudy a regenský landrat Wölfl.

Ministr Langer spokojenì sleduje velký zájem návštìvníkù z obou
stran státní hranice, který dokumentuje dolní fotografie.

V noci z 21. na 22. prosince 2007
padly poslední zbytky hranic mezi
Èeskem a Evropou. Význam události
dokumentují fotografie zachycující
ministry vlád sousedních zemí Wolfganga Schäubla a Ivana Langera,
pøedstavitele pøíhranièních regionù
Heinze Wölfla a Petra Zimmermanna,
starosty sousedních obcí Thomase
Müllera a Michala Šnebergra i spoustu
návštìvníkù.
Ministr Langer a hejtman
Zimmermann o pùlnoci spolu s našimi
hasièi zlikvidovali poslední symbolický
hranièní zátaras.
Tak tedy - ŠASTNOU CESTU!

Starosta Šnebergr celé slavnostní odpoledne
zahájil. Na snímku odpovídá na dotazy
rozhlasu.

Hasièi s hejtmanem a ministrem odstraòují hranièní zátaras.
Dole uprostøed ministr Schäuble, po jeho pravici ministr Langer a po
levici starosta Müller.
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Živel øádil

1500 let sousedství -výstava kvìten - øíjen

Na noc z 18. na 19. ledna asi nikdo
z nás hned tak nezapomene. Kyrill nás
odøízl od svìta. Ale také provìøil, že na
naše hasièe je skuteènì spolehnutí. Bez
nich by všechny trable byly mnohem
horší.

Unikátní výstava
zmapovala styèné body
dìjin sousedních zemí.
Shromáždila více než
400 cenných exponátù
z mnoha evropských
muzeí. Mohli jsme zde
vidìt køíž Pøemysla
Otakara II. ze 13. století,
obdivovat madony ze 14.
a 15. století èi se ponoøit
do svìta èeskobavorského skláøského
umìní.

Mìsto - samospráva
Letní slavnosti

Na poèátku èervence probìhly
rytíøské slavnosti a na poèátku srpna pak
tradièní slavnosti s trhem a pouovými
atrakcemi.

Cestovní ruch,
podnikání
Mìsto se prezentovalo na nìkolika
veletrzích napø. v lednu tradiènì v Brnì,
dále pak v Plzni, Lysé nad Labem,
v Praze a využili jsme i nabídku
zahranièní prezentace.

V bøeznu se starosta zúèastnil
jednání šumavských starostù se
senátorkou Rippelovou. Na programu
byly možnosti dalšího rozvoje regionu.
V bøeznu byl také založen MAS pro
všestranný rozvoj regionu centrální
Šumavy.
Finanèní situace vypadala v prvních
mìsící roku hrozivì, ale po mnoha
jednáních a také personálních zmìnách
jako pivobraní konané také
v èervenci. I záøijové vinobraní
a pivobraní pøitáhlo pozornost mnoha
zájemcù z øad místních i návštìvníkù
mìsta.
Nový Bike park na Špièáku pøipoutal
na øadu týdnù pozornost sdìlovacích
prostøedkù. Pro milovníky adrenalinu
vše dobøe dopadlo a bikovat mohou
i v budoucnu.
V èervnu zahájila provoz lékárna
U Kostela.
Kyrill donutil turisty po celou první
polovinu roku omezit jejich aktivity.
Z poèátku platil úplný zákaz vstupu do
lesù, èásteènì byl pohyb v lese omezen
až témìø do konce pololetí.
Lesy Èeské republiky mìly spoustu
starostí se zabezpeèením prací na

se finanèní rok konèí s mírným
optimismem.
V závìru roku hasièi pokøtili nové
zásahové vozidlo (viz hasièská pøíloha).
Pro lepší bezpeènost obèanù
i návštìvníkù zaèal fungovat kamerový
systém. Zatím sestává za dvou kamer,
které jsou v majetku mìsta a informace
z nich má kdispozici Policie Èeské
republiky

likvidace následkù lednové kalamity,
ale pøesto provedly rekonstrukci
spojnice Belvederu s Hofmenkami. Pro
turisty letní i zimní to znamená výrazné
zpøíjemnìní pobytu na Šumavì.
Rekonstrukce stála 6 mil. Kè.
V záøí se na hranièním nádraží
pøipomnìlo stotøicetileté trvání
železnièního spojení Železné Rudy
s Plzní.
S platností nového jízdního øádu
vlakù se zlepšil i komfort na železnici.
Prodloužení nástupištì na zastávce
Centrum dovoluje zastavit všem
vlakovým soupravám.

Škola a školka -kultura - sport,

Otevøení pivovaru na Belvederu
v èervenci bylo hojnì navštívené, stejnì

Souhrn událostí v tìchto oblastech se
na dvoustranu vìnovanou pøipomenutí
roku 2007 nevešel.
Otiskujeme jej na str. 9.
Fotografie na této dvojstranì
pøipomínají jednotlivé události. (Autoøi:
T. Horek, V. Chabr, V. Drahorádová
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Usnesení zastupitelstva mìsta ze dne 12.12.2007
ZM schvaluje:
- zadání posouzení vlivu na životní
prostøedí pro obnovu lávkové cesty
a zpøístupnìní Juránkovy chaty
- prodej buldozeru za cenu 80 000,-Kè
- zadání generální opravy vozidla Avie
za cenu 90 000,-Kè, opravu zaplatí
Služby Mìsta s.r.o. ze svých prostøedkù
- vyøazení kotle a boileru v kotelnì
U Øezné s tím, že likvidace probìhne ve
spolupráci fy TEDOM a majetkového
odboru.
ZM povoluje výjimku z územního
opatøení o stavební uzávìøe:
- pro J. Kasla, Praha 2, na zmìnu užívání
prodejny v Klatovské ulici è.p. 135, na
kasino, s podmínkou uzavøení smlouvy
o spolupráci(ve které budou
koncipovány požadavky mìsta)
s provozovatelem kasina a dále uzavøení
smlouvy s AK dle pravidel výstavby
v Žel. Rudì a smlouvy o vzhledu budov
s majiteli budovy

- na akci ÈEZ Distribuce Hojsova Stráž
2 RD, s podmínkou uvedení pozemkù
do pùvodního stavu
- pro Martina Šmída, Žel. Ruda, na
pøístavbu RD v Žel. Rudì,
s podmínkou podepsání smlouvy s AK
dle pravidel výstavby v Žel. Rudì
- pro manž. Maškovy, Stod, na výstavbu
2 RD na p.p.è. 1013/9 a 1046 v k.ú.
Hojsova Stráž, s podmínkou podepsání
smlouvy s AK dle pravidel výstavby
v Žel. Rudì
- pro spoleènost Gyoza, Plzeò na
rekonstrukci objektu bývalého hotelu
Plzeò, Železná Ruda za podmínky,
podepsání smlouvy s AK dle pravidel
výstavby v Žel. Rudì a pravidel
o vnìjším vzhledu budov
- na zmìnu užívání budovy býv. Hery
v Žel. Rudì z rekreaèního objektu na
objekt bydlení za podmínek uzavøení
smlouvy o spolupráci mezi Mìstem
Železná Ruda a spoleèností Efisan.

ZM souhlasí se zámìrem dostavby
rekreaèní chaty Alba v Žel. Rudì za
podmínek, že pøístavba nezvýší
souèasnou výšku objektu.
ZM bere na vìdomí:
- návrh rozpoètu mìsta na rok 2008
- uzavøení smlouvy mezi Mìstem
Železná Ruda a MUDr. Tùmovou na
pronájem nebytových prostor v è.p. 26.
- smlouvu se Záchrannou službou
Plzeòského kraje na pronájem
nebytových prostor v è.p. 26.
- smlouvu s Policií ÈR na vypùjèení
kamerového systému.
- smlouvu s Casinem Arber Automaten
na využití výtìžku na rok 2008.
- zvýšení cen obìdù ve školní jídelnì
- zavedení audiovizuálního snímání
v zasedací místnosti MìÚ Železná Ruda
( technické øešení je v cenì cca 60 tis.
Kè)
- zprávu z Osadního výboru Hojsova
Stráž.

Usnesení zastupitelstva mìsta ze dne 27.12.2007
ZM schvaluje:
- zaøazení bodu o zachování
podlažnosti stávajícího stavu penzionu
Jezerka.do jednání ZM
- snížení podlažnosti objektu penzion
Jezerka o jedno podlaží ( stávající
podlažnost) v regulaèním plánu
- rozpoètové úpravy RO è.8
- pøípravu rozpoètu na sanaci objektu
správní budovy fotbalového høištì
- do rozpoètu na r. 2008 èástku 160
000,-Kè pro kynologický klub s tím, že
bude vytvoøena smlouva o spolupráci

s Mìstem Železná Ruda o zøízení
samostatnì pøístupných kotcù pro
odchycené psy
- rozpoèet mìsta na rok 2008
- prodloužení smlouvy se spoleèností
Sitour na provoz kamery s podmínkou,
jednání o tvorbì smlouvy s
optimalizací provozu kamery.
ZM vydává regulaèní plán Mìsta
Železná Ruda, místní èásti Špièák.
ZM souhlasí:
- se stavbou rod. domu p. L. Šilhavého
a V. Bohuslava na p.è. 217/26 v k.ú.

Špièák
- s pøístavbou rod. domu p. Šimlíka
Václava st. a ml., na st.p.è. 362/24
v k.ú. Špièák
- s dodatkem è.1 ke zøizovací listinì ZŠ
ze dne 5.3.2002.
ZM bere na vìdomí:
- navýšení ceny za odvoz odpadù o 8%
- (Dodatek è.2 k pøíloze è.1 ke Smlouvì
o dílo è. 1000100 ze dne 2.12.2005,
viz. pøíloha è.3.)
- kontrolu hospodaøení školy
provedenou finanèním výborem, viz.
pøíloha è.4 .

Upozornìní majitelùm aut
Dne 31.01.2008 konèí platnost
P-karet (parkovacích karet ), které jsou
vydávány vždy na období
kalendáøního roku.
Rovnìž pro rok 2008 budou
parkovací karty vydávány majitelùm
vozidel s trvalým pobytem v Železné
Rudì nebo majitelùm nemovitostí
v katastru Ž. Rudy.
Žadatel se prokáže:
- technickým prùkazem vozidla

- obèanským prùkazem pro ovìøení
pobytu
- vlastníci nemovitostí bez trvalého
pobytu se prokáží vìrohodným
dokladem o vlastnictví nemovitosti
(kupní smlouva, výpis z katastru
nemovitostí apod. )
Cena parkovací karty je 50,- Kè
a umožòuje bezplatné parkování na
všech mìstských parkovištích.
P-karty je možno zakoupit

v kanceláøi ZR CITY SERVICE, s.r.o.
v budovì MÚ, vedle služebny Mìstské
policie.
Pravidelnì karty vydáváme ve
dnech úterý, støeda, ètvrtek : 8.00 hod. 11.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod.
Mimo uvedené dny je možnost ústní
domluvy na telefonních èíslech.
376387106 nebo 739017850 ( týká se
i víkendù ).
Karel Markel
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Vážení spoluobèané a návštìvníci
hor, opìt se setkáváme na stránkách
zpravodaje, ve kterém Vás chceme
informovat o èinnosti naší organizace,
která na Šumavì pùsobí již od roku
1948. V souèasné dobì tato
záchranáøská organizace pùsobí ve
vymezeném horském terénu Šumavy
a poskytuje potøebný servis spojený
s bezpeèným pobytem na horách.

Kvalita tìchto služeb je dána nejen
materiálním a technickým
vybavením, ale i kvalitním výcvikem
jednotlivých záchranáøù. K tomuto
výcviku patøí i každoroèní školení
zamìstnancù Horské služby ÈR o.p.s.,
které probíhá na ledovci Stubai
v Rakousku. V loòském roce probìhla
tato školení v termínech 12.11.2007 16.11.2007 a 19.11.2007 - 23.11.2007.
Tohoto školení se zúèastòují všichni
zamìstnanci Horské služby z celé
Èeské republiky. Cílem je výcvik
záchrany osob v horském terénu,
lyžování pod dohledem instruktorù
a tématické školení v oblasti lavinové
problematiky.

Oblast Šumava,
pøed zahájením
zimní sezóny
2007/2008 doplnila
svùj vozový park
o vybavení všech
ètyøkolek snìžnými
pásy. Toto
vybavení slouží
pøedevším pro
zkvalitnìní práce
záchranáøù
v exponovaném
horském terénu.
Dále došlo
k výmìnì starších
typù snìžných skútrù za pìt nových
zn. Bombardier. Obnova této techniky
opìt zkvalitòuje práci Horské služby
pøi záchranì lidských životù.
Pro zimní sezónu 2007/2008 byla
provedena celková rekonstrukce
vnitøního vybavení a interiéru
záchranné stanice ve Sportovním
areálu Špièák. Touto rekonstrukcí
došlo k výraznému
zlepšení zázemí jak
pro záchranáøe, tak
pro klienty, kteøí
potøebují ošetøení.
V polovinì
prosince 2007 došlo
k pøedání novì
vybudované
záchranné terénní
stanice, která se
nachází v lokalitì
Stará Pec Láz
v oblasti Lipenska.
Tato stanice bude
sloužit jako
p ø e d s u n u t é
stanovištì pracovního obvodu
Kramolín.
Pøed zahájením zimní sezóny se
HS zúèastnila souèinnostního výcviku
složek IZS Plzeòského kraje. Toto
tématické zamìstnání bylo situováno
do prostoru sedaèkové lanové dráhy
na Špièáku a jednalo se o záchranu
osob ze sedaèkové lanové dráhy.
Cílem tohoto cvièení bylo provìøení
akceschopnosti složek IZS, které se
podílejí na evakuaci osob ze
sedaèkové lanové dráhy v této
lokalitì.
Od zaèátku zimní sezóny
2007/2008, která je datována od

17.11.2007, ošetøila Horská služba na
Šumavì více než 200 úrazù. Bìhem
této doby byl již ve ètyøech pøípadech
pøivolán vrtulník Letecké záchranné
služby k tìžkým úrazùm, které
vyžadovaly okamžitý transport
pacienta do lékaøského zaøízení.
Více než 62 pøípadù bylo pøedáno
RZS k dalšímu ošetøení
v nemocnièních zaøízeních. Ve tøech
pøípadech zasahovala Horská služba
pøi pátrání po osobách v horském
terénu. Pøi tìchto pátráních bylo
najeto více než 190 km
v exponovaném horském terénu.
Kolektiv záchranáøù Horské
služby Šumava pøeje pøíjemný
pobyt na horách a dobré snìhové
podmínky.
Michal Janïura
náèelník Horské služby Šumava

Upozornìní
Všem, kdo dosud nevyužili
pøíspìvku na nákup lékù nebo jiného
sortimentu lékárny, pøipomínáme, že
jej lze èerpat do konce ledna.
Pøíspìvek mìsta je jednorázový
a náleží všem obèanùm, kteøí v roce
2007 dovršili 62 a více let.
Výše pøíspìvku je 350,-Kè a lze
jej èerpat v Lékárnì „U kostela“ ( na
námìstí ). Do 31.1.2008 staèí dojít
do lékárny a pøedložit kartièku
pojištìnce nebo doklad totožnosti
a pak už jen vybírat z nabídky
lékárny.
Odpovìdi na pøípadné dotazy
dostanete v lékárnì nebo v kanceláøi
správního odboru MìÚ.
C. Zahradníková
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Vážení ètenáøi,
S pøíchodem nového roku vìtšinou nastává èas na bilancování a zhodnocení roku právì uplynulého… Ani my Vás
nepøekvapíme žádnými novotami a stejnì tak zhodnotíme a krátce vám shrneme naší èinnost za právì uplynulý rok 2007…
Události za 13. Prosinec 2007 13. Leden 2008 :
Požár - 1 x
13.12.2007

Technická pomoc - 4 x

Odstranìní spadlého stromu do silnice mezi Gerlovou Hutí a Novou Hùrkou

14.12.2007
Asistence u zapadlého nákladního automobilu vezoucí vytìžené døíví, protože existovalo podezøení na únik
provozních látek z vozu. To se naštìstí nepotvrdilo a tak se po vytažení naše jednotka vrátila na stanici
17.12.2007
Likvidace ohnutého stromu, který zasahoval do silnice a musel být objíždìn protismìrem, proto byl pomocí
motorové pily odstranìn.
20.12.2007
Toto ètvrteèní dopoledne jsme zasahovali u jedné z nejkurioznìjších událostí uplynulého roku. Pracovník mìsta,
kvùli technické závadì stroje, uvíznul na automobilové plošinì ve výšce 12m nad zemí a nemohl se dostat zpìt na zem. K plošinì
jsme se dostali pomocí našeho automobilového žebøíku IFA s dostupnou výškou 30m a po nìm pracovník slezl.
1.1.2008
Pøibližnì 40 minut po zaèátku nového roku vyjela naše jednotka k požáru døevìné chatky v lyžaøském areálu
Samoty. Na místì bylo zjištìno, že nìkterý ze stovek návštìvníkù, kteøí zde slavili pøíchod nového roku, vhodil zábavní
pyrotechniku pod døevìnou podlahu chatky a ta se vznítila. Místnost sloužila jako zázemí pro DJ´s, kteøí se starali o zábavu, ale
požár a následný kouø se je donutil místo opustit, což mìlo za následek i konec veselí. Pomocí vysokotlakého proudu byl požár
lokalizován a po rozøezání èásti podlahy po nìkolika minutách i zlikvidován. Vìtšímu rozšíøení požáru zabránil sám majitel
použitím hasicích pøístrojù. Jednalo se o náš první letošní výjezd, kterého se poprvé zúèastnilo i nové zásahové vozidlo CAS20
Tatra Terrno.

Zhodnocení roku 2007
Za uplynulý rok náš sbor dokázal opìt poøádat èi spolupoøádat mnohé
akce nejen pro dospìlé, ale i dìti a tak pomoci kultuøe a zábavì na Železné
Rudì.
Mezi nejvýznamnìjší akce, kterých jste se mohli zúèastnit i Vy, patøí
tradièní stavìní máje. Této oslavy se zúèastnilo opìt mnoho desítek lidí
a pøes chladné poèasí s námi vydrželi slavit až do pozdních ranních hodin.
Nejinak tomu bylo i pøi dvoudenních Želeleznorudských slavnostech.
Pøes opìt ponìkud mokré poèasí náš stánek navštívilo mnoho z Vás a pro
nìkteré vytrvalé jedince se z tìchto slavností staly i tøídenní.
Zaèátkem èervna jsme opìt uspoøádali Dìtský den, který zpestøil
dopoledne mnoha
a mnoha dítkám
a obohatil je o spousty
hraèek a sladkostí, které si mohli pøi rùzných hrách vysoutìžit.
Poèátkem prosince byly poøádány „Dny s Hasièi“. Ve ètvrtek 6.12. bylo
naší jednotce pøedáno nové zásahové vozidlo a o dva dny pozdìji byl
uspoøádán „Den otevøených dveøí“, kdy byla pøedstavena naše èinnost
a zázemí, nové zásahové vozidlo a pro pestrost programu pøedstaveno
i nìkolik hasièských vozidel z okolních sborù, vèetnì profesionálních hasièù
z Klatov.
V kvìtnu jsme poøádali okrskovou soutìž v požárním útoku a štafetì na
Železné Rudì. Letos poprvé se zúèastnilo i naše družstvo „veteránù“, kteøí bez
jediného tréninku vysoutìžili krásné 5. místo. Mladší družstvo skonèilo druhé
za tradièními vítìzi z Dešenic.
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Naše jednotka se bìhem tohoto roku doèkala díky firmì comfort sdružení a.s. Plzeò celkem 8 nových radiostanic
MOTOROLA CP 160 a ètyø VOXù k tìmto radiostanicím, které umožòují použití vysílaèek i když jsou v kapse.
Vybavení je to velmi potøebné, u mnoha zásahù naprosto nezbytné. Za tento sponzorský dar mnohokrát
dìkujeme a velmi si jej vážíme.
Nejvìtším pøínosem naší jednotce, všem kteøí budou naši pomoc potøebovat a k zabezpeèení požární ochrany
na Železnorudsku, byl nákup nové cisternové automobilové støíkaèky Tatra Terrno CAS20 s novým vybavením,
která nahradila Tatru 138 s rokem výroby 1973. Mnoho kladných vlastností tohoto nového vozu bylo již popsáno
v minulých zpravodajích a k dohledání jsou i na naši internetových stránkách www.hasicizr.estranky.cz.
Za uplynulý rok jsme se zúèastnili i mnoha cvièení. Mezi nimi bylo napøíklad øíjnové cvièení s hasièskými
kolegy z Bavorské Rudy. Po prvním cvièení,
které jsme pøedloni poøádali na bývalé rotì na
Èerném jezeøe, jsme byli na oplátku pozváni
na cvièení do Nìmecka. Zde jsme si
vyzkoušeli možnosti spoleèné komunikace,
hašení simulovaného požáru lesa a vzájemné
doplòování hasebních látek do cisteren.
Dalším cvièením byla fingovaná dopravní nehoda
vlaku, která se stala 11.10.2007 v tunelu spojujícím
Špièák a Hojsovu Stráž Brèálník.Tohoto cvièení se
zúèastnilo na 8 hasièských jednotek, Záchranná služba,
Policie ÈR, Horská Služba, Letecká záchranná služba
a Mìstská Policie ŽR.
Mimo tato a další cvièení jsme pøi všech vìtších
událostech (Den dìtí, Železnorudské slavnosti, Dny
s Hasièi, Den s rádiem FM+) pøedvádìli ukázky své
èinnosti
vyprošování z havarovaných vozidel
v rùzných polohách vrakù, s rùzným poètem vozidel
i zranìných a také likvidace požárù.
událost / rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Dopravní nehoda

19

15

20

14

12

21

25

6

4

14

14

4

2

6

Technická pomoc

27

74

22

61

12

31
7

31

Únik látek

34
8

7

7

22

22

15

16

5

15

23

2

2

128

128

Požár

Živelní pohroma
Spolupráce ZZS
Planý poplach
Celkem

1

4

2

2

65

77

91

96

100

Nìkolik nej… roku 2007
Nejvìtší mimoøádnou událostí, která stála nejen nás mnoho energie a síly, byla urèitì živelní pohroma orkán jménem
„Kyrill“, který nás všechny postihl 18. a 19. ledna. S jeho následky jsme se potýkali ještì mnoho týdnù a mìsícù. Bìhem
tìchto a dalších dvou dnù jsme zasahovali celkem u 23 událostí. Mnoho jich bylo spojeno v jednu, jelikož jsme byli nuceni
pøejíždìt z místa na místo, aniž bychom se stihli vrátit a odpoèinout si. Poèet stromù, které jsme odstranili ze silnic, støech
domù, sedaèkové lanové dráhy, elektrického vedení atd. nebylo ani možno spoèítat. Kdo si chce nejen tuto událost a její
následky pøipomenout, je možnost podívat se na našich internetových stránkách, kde je ke shlédnutí i krátké video.
Nejkurioznìjším zásahem bylo pravdìpodobnì vylovení mobilního záchodu z potoku Øezná. Stalo se tak 2.5.07
v poledních hodinách za restaurací Okula.
Nejvìtším cvièením byla simulovaná dopravní nehoda vlaku v železnièním tunelu mezi Špièákem a Hojsovou StrážíBrèálníkem. Tohoto cvièení se zúèastnily desítky hasièù, zdravotníkù a všechny složky Integrovaného záchranného systému
a dále letecká záchranná služba Plzeò - Línì, Horská služba Špièák a mìstská policie ŽR. Další podrobnosti, informace
a fotografie jsou opìt k vidìní na našich internetových stránkách.
Nejdéle trvajícím zásahem (pomineme-li orkán Kyrill) byla asistence Horské Službì pøi vyhledávání ztracených osob
mezi Pancíøem a Mùstkem 5.2.2007. Vyhledávání trvalo od 15.22 do 21.32, tedy 6 hodin a 10 minut. 2 bìžkaøi naštìstí byli
nalezeni vèas, jen lehce podchlazení a vyèerpaní.
Nejkratším výjezdem byla likvidace menší olejové skvrny v ulici 1.máje. Od výjezdu po návrat do hasièárny uplynulo
pouhých 8 minut.
Filip Brož
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Zákon o sociálních službách pokraèování 7
Po vánoèní pøestávce se opìt
vracíme k zákonu o sociálních
službách. Trochu odskoèíme od
jednotlivých druhù služeb a budeme se
vìnovat novele zákona, která je
platná od Nového roku a pøinesla
nìkteré zmìny.
1. Splòuje-li osoba pobírající
pøíspìvek podmínky pro pobírání
pøíspìvku jen po èást mìsíce napø. pøi
pobytu v léèebném zaøízení, náleží ji
celý pøíspìvek za pøíslušný mìsíc.
Pokud je v pøíslušném zaøízeni celý
mìsíc, pøíspìvek se nevyplácí. Pøijetí
do tohoto zaøízení je povinna peèující
osoba povinna nahlásit pøíslušnému
úøadu vyplácejícímu dávku do osmi
dnù.
2. Pøi dosažení 18 let vìku se
v následujícím mìsíci pøíspìvek
vyplácí ve výši stanovené pro osoby

Blahopøání

Srdeènì blahopøejeme p. Stanislavu
Bartlovi k 65. narozeninám, které
oslavuje 28. ledna. Pøejeme mu hodnì
zdraví, pohody, radosti a štìstí do
dalších let. Pan Bartl je èlenem SZP
Šumava Železná Ruda a zastává funkci
pøedsedy revizní komise SZP. Za jeho
práci dìkujeme a pøejeme hodnì
úspìchù. ZA SZP a sociální komisi
A. Moranová.

Podìkování
Svaz zdravotnì postižených,
základní organizace Železná Ruda,
Šumava.
Vážení spoluobèané, dovolte mi
abych touto cestou podìkoval všem
sponzorùm, zástupcùm Mìsta Železná
Ruda, èlenùm výboru SZP Železná

starší 18 let podle stupnì závislosti
stanoveného pøed osmnáctým rokem.
Pøíslušný obecní úøad zároveò zahájí
øízení o nové posouzení závislosti
podle kritérií pro osoby starší 18 let.
3. Je novì stanovena povinnost
do 8 dnù oznámit, kdo a jak
poskytuje pomoc osobì,pøípadnì
i zmìny týkající se zajištìní pomoci.
Døíve to bylo do 15 dní. Je nutné doložit
i souhlas pøíslušné osoby
s poskytováním této péèe. Nesplnìní
této povinnosti bude mít za následek
zastavení vyplácení dávky poté co
oznamovací povinnost nebude splnìna
ani na výzvu pøíslušného úøadu.
Výplata se potom obnoví až v mìsíci
následujícím po splnìní této ohlašovací
povinnosti. Není zatím tøeba se
znepokojovat, stávající údaje
(nahlášení peèovatelé…) jsou
dostaèující. Pokud nebudou staèit,

nebo dojde ke zmìnám, pøípadnì pøi
novém pøiznání nároku na dávky je
tøeba tyto údaje uvést nejpozdìji na
výzvu pøíslušného úøadu.
4. Z m ì n y s e d o t k l y
i dùchodového pojištìní peèujících
osob. Stávající úprava pøiznávala
dùchodové pojištìní až pøi péèi o osobu
zaøazenou nejménì do druhého stupnì,
souèasná úprava dùchodovì
pojišuje i osoby, peèující o dítì ve
vìku do 10 let od prvního stupnì
závislosti.
Tolik k nìkterým dùležitým
zmìnám, které nám pøinesla novela
zákona. Pokud budete potøebovat
poradit, obrate se na poradnu pro
uživatele sociálních služeb
v Klatovech, Vídeòská 9/IV nebo
zavolejte na tel. 376 323 527 mob. 775
786 003.

Ruda a ostatním obèanùm mìsta. Bez
jejich pomoci bychom nemohli
uskuteènit žádné akce, jak pro èleny
svazu zdravotnì postižených., tak pro
ostatní veøejnost.
V roce 2007 jsme poøádali tyto akce:
- kvìten => posezení ke Dni Matek
- èerven => „Dokážeš to taky“ ,
zahájení letní sezóny
- øíjen => zájezd na výstavu Hobby
v Èeských Budìjovicích
- prosinec => Vánoèní posezení
Dále bych chtìl podìkovat Sociální
komisi za to, jak pracuje a za dosažení
finanèního pøíspìvku na léky pro
všechny obèany Ž.R. starší 62 let.
Pøeji všem spoluobèanùm pevné
zdraví, štìstí i pohodu v roce 2008

V lednu slaví

Josef Viliš

Sociální komise
žádá
Vážení spoluobèané, chtìli bychom
v Železnorudském zpravodaji blahopøát
k životním výroèím narození. Vìøím, že
nebude nikomu vadit, zveøejníme-li
jeho výroèí obecnou formou. Jubilanty,
kteøí souhlasí s uvedením vìku a dne
narození, zveøejníme i s tìmito údaji.
Dejte nám prosím vìdìt Vaše
rozhodnutí. Dìkujeme za spolupráci.
Sociální komise.

Miroslav Horyna

Ve spolupráci se správním odborem
jsme pøipravili lednovou gratulaci.
Významných životních výroèí
dosáhli v prvním letošním mìsíci naši
spoluobèané:
p. G. Mrázek ze Železné Rudy
p. L. Polívka z Hojsovy Stráže
p. Š. Chromek ze Špièáku.
Všem jubilantùm pøejeme vše
nejlepší, hodnì zdraví a spokojenosti.
Sociální komise
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Rok 2007 - dokonèení

Kulturní události
Hojsova Stráž žila pestrým životem.
V èervenci a srpnu tam probìhlo
6 koncertù, v dobì Adventu a Vánoc pak
další dva.
Pìvecký sbor oslavil na podzim
první narozeniny. Celý rok se
prezentoval na øadì koncertù-v bøeznu,
v kvìtnu (3), v èervnu (2), v záøí, øíjnu
a prosinci (3)
Jako každý rok v kvìtnu probìhlo
nìkolik vzpomínkových akcí k výroèí
konce války.

Škola
Tradiènì nejvíce se všichni tìší na
pravidelnou návštìvu italských kolegù
a pøátel, která i letos probìhla v kvìtnu.
Dìti se vìnují mnoha mimoškolním
èinnostem a zaznamenávají v nich
úspìchy: ve sportu - Okresní zimní
olympiáda, zpìváci - Karlovarský
skøivánek (krajské kolo), mladí
zdravotníci - krajské kolo soutìže.
O záøí má škola nového øeditele, jímž
se stal C. Drahorád.
Uèitelky mateøské školy v prosinci
zahájily provoz Ekodílny, centra
aktivního trávení volného èasu.

Ze sportu
Rok byl bohatý na velké i zdánlivì
malé výkony.
M. Jakš v únoru závodil na MS
v Japonsku.
Sportovci okresu se v únoru stali
M. Jakš, A. Kulíšková, J. Koøán,
L. Šrailová.
V bøeznu byli na MS juniorù v Itálii J. Koøán, a M. Jakš.
Na Mistrovství ÈR ve sjezdových
disciplinách žákù uspìla v bøeznu
V. Filipová.
V kvìtnu starosta ocenil nejlepší
sportovce Železnorudska.
V kvìtnu byli úspìšní úèastníci
výstupu Dokážeš to taky podpoøeného
sdružením Mammahelp Plzeò.
V èervenci probìhla liga horských
kol. Bìžecké závody mìly se konaly
v kvìtnu a záøí.
Prosinec nezastavil cyklisty - zmìøili
své síly pod støechou penzionu
Böhmerwald (viz str. 10).
(Pøehled událostí - V. Drahorádová)

Pøáníèko
Co všechno pøinesl
loòský rok jsme
již shrnuli.
Co ale pøinese rok
nový?
Máme se spíše bát
nebo se tìšit? Nebo
nás nic zajímavého
nepotká?
Pan Pospíchal to
vidí s humorem
a laskavostí.
A nám všem jeho
andìl pøinese víc
legrace než smutku!
(V. Drahorádová))

Rok oslav spisovatele
Rok 2008 je rokem
160. výroèí narození
a 80. výroèím skonu
spisovatele Karla
Klostermanna, jehož
jméno je spjato se
Železnou Rudou.
13. února 1848 se narodil
v rakouském Haagu. Jeho otec, lékaø,
pozdìji pøesídlil do Sušice, a tak zaèal
budoucí spisovatel poznávat svìt
šumavských hvozdù.
Karel chodil do škol
v Nezamyslicích a Nalžovských

Horách, na gymnázium v Klatovech
a Písku. Studia medicíny ve vídni
nedokonèil. Pracoval jako
støedoškolský uèitel.
Šumavu oslavil mnoha svými díly.
Patøil k prvním šiøitelùm ideje ochrany
šumavské pøírody.
Naše základní škola nese jméno
spisovatele a v roce jeho oslav
nezùstene stranou. 14. února si v aule
poøadem Veèer K. Klostermanna
pøipomeneme tuto významnou
osobnost.

Zimní olympiáda

Sport a legrace

(CtiDra)

Ve è t v r t e k
7. února zmìøí své
síly mladí lyžaøi
bìžci i sjezdaøi
v soutìžích Regionálnízimní olympiády
Klatovska.
Sjezdové discipliny probìhnou
v lyžaøském areálu Nad Nádražím
a bìžecké discipliny budou mít místo na
tratích na Belvederu. Olympiádu
spoleènì organizují Pošumavské
Sjedeme na saních Falkenstein.
sportovní sdružení a Základní škola
Železnorudský klub zve Všechny
Železná Ruda za podpory Mìsta Železná
milovníky
recese a legrace. V sobotu 16.
Ruda, TJ Tatran a SKI KLUBU Železná
února
vezmeme
sáòky, pìšky vyjdeme
Ruda. (CtiDra)
na Falkenstein, tam využijeme možnost
posezení s muzikou a na pokraji veèera,
kolem 19. hodiny se pustíme z kopce na
Juniorský reprezentant i letos zaèal sáòkách. Recesisté si k jízdì jistì
závodní sezónu velmi dobøe.
pøipomenou slova písnì : “...z vršku
V Èeském poháru v lyžování dolù, do údolí, spadneme-li, nic nebolí!”
v Jablonci nad Nisou obsadil Jakub
Zájemci o výlet plný legrace zjistí
Koøán 1. místo ve skiatlonu,
podrobnosti na telefonu è. 602 490 158
tj. kombinovaný závod na 10 + 10 km.
u pøedsedy klubu V. Chabra.

Jakub Koøán vítìzí

(CtiDra)
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CYKLOMARATON V BÖHMERWALDU
Od 1.listopadu 2005 je ve fitness
penzionu Böhmerwald v provozu, a to
3x týdnì, indoor cycling. Vede ho
zkušený cvièitel a zároveò vedoucí
penzionu Ing. Tomáš Horek. Toto
cvièení na stacionárních kolech firmy
Green sport pøi hudbì se stalo za dobu
své pùsobnosti velmi oblíbené a láká
další sportovnì založené ženy i muže z
našeho mìsta i hosty, kteøí sem
pøijedou na rekreaci.
Vyvrcholením èinnosti indoor
cyclingu v roce 2007 byl
1.cyklomaraton, který se uskuteènil
v nedìli 2.prosince v penzionu
Böhmerwald.
Cvièitel a organizátor v plném výkonu

Protože
j i ž
p o
oznámení
plánované
a k c e s e
pøihlásilo
více zájemcù,
musel se
maraton
pøesunout
z fitness do
konferenèní
místnosti a
Ing. Horek
musel sehnat
i další kola.
T í m t o
b y c h o m
c h t ì l i
podìkovat za zapùjèení tøí kol
Pohybovému studiu J&A Plzeò ,
bez jejichž ochotné spolupráce by
nemohl být cyklomaraton
realizován s takovým množstvím
úèastníkù, kteøí o nìj projevili
zájem.
Maratonu, který trval 3 hodiny,
se zúèastnilo 11 cyklistù. Všichni
pøivítali i skladbu hodin. První
hodina byla vìnována èeským
hitùm, ty nás všechny náležitì
rozehøály, a po obèerstvení se jelo
v rytmu rockových balad a písní.
I po druhé hodinì jsme se
obèerstvili a doplnili jsme iontové
nápoje, a tak jsme mohli vychutnat
i závìreènou tøetí hodinu, ve které
jsme zavzpomínali na to nejlepší
z indoor cyclingu pøi
diskotékovém osvìtlení.

Po závìreèném protažení
a streèinku jsme spokojeni odcházeli
s pocitem pøíjemnì stráveného
nedìlního odpoledne.
Ukonèením celé akce byla
slavnostní veèeøe v restauraci penzionu
Böhmerwald. V jejím úvodu bylo všem
úèastníkùm z rukou Ing.Tomáše Horka
pøedáno Èestné uznání za úspìšné
dokonèení maratonu a každý obdržel
i malý dáreèek. Protože jsme si všichni
pochvalovali prùbìh celé akce, již teï
se tìšíme na podobný, ještì vìtší a delší
maraton, který by se mohl uskuteènit
na jaøe pøíštího roku.
Na závìr bych chtìla za všechny
úèastníky maratonu podìkovat
Ing.Tomáši Horkovi za pøípravu,
organizaci a skvìlé vedení maratonu
v indoor cyclingu.
Jana Prošková
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Vánoèní trh v B. Eisenstein
Adventní doba je již mìsíc za námi.
Jedna akce posledních pøedvánoèních
dní pøesto stojí za pøipomenutí.
Bavorská Ruda je místem, kde již
nìkolik let organizují vánoèní trhy. Letos
byl trh pojat jako prezentace rùzných
zemí z celého svìta. Na fotografii
muzikantù je v pozadí vidìt stánek
bavorský a stánek anglický. Druhá

fotografie zachycuje
reprezentaci Železné Rudy,
tedy Èeské republiky.
Kromì jmenovaných
zemí bylo možno navštívit
stánky italský, thajský,
francouzský a ochutnat
p r o d u k t y p e v n é
i tekuté.
V jednom ze stánkù
se, opásán zástìrou,
o t á è e l i s t a r o s t a
B. Eisenstein.
Návštìvníci mohli nejen jíst
a pít, dobøe se bavili. Jednak se tu od
pøedvánoèního finiše odreagovali
pøi setkání s pøáteli a jednak
støídající se hudební produkce
udržovaly dobrou náladu po celé
odpoledne i podveèer. (Drahorádová)

Naplánujte si na bøezen
Legrace, bezstarostnost, masky,
hudba, tanec. To vše na Vás èeká, pokud
si vyhradíte èas 1.3. Unie rodièù

pøipravuje na tento den Maškarní
bál.
Hudba, profesionální taneèníci,
tombola, to slibuje Železnorudský
klub hostùm Vítání jara, které chystá
Prùzkum ètenáøských názorù
Železnorudský zpravodaj chce sloužit obèanùm a návštìvníkùm jako zdroj na 22.3.
informací. Proto dnes nabízíme možnost vyjádøit svùj názor na mìststké noviny.
Rozhodnete-li se anketu vyplnit, zakroužkujte prosím odpovìï, s níž souhlasíte.

A) Sledovanost zpravodaje.

- historické pohlednice

1) Ètete zpravodaj pravidelnì?
ANO - NE
2) Ètete zpravodaj tištìný nebo
elektronický?
Tištìný - elektronický

- pranostiky

- jiné
.......................................(prosím
upøesnìte)
A-B

1) Zpravodaj mi vyhovuje, nechci nic
mìnit. ANO - NE
2) Ve zpravodaji chci více (kroužkujte
A)/považuji za zbyteèné(kroužkujte B):
A-B

- informace z Informaèního centra A - B
- informace o práci zastupitelstva

A-B

- informace o práci starosty

A-B

- informace o životì obèanských spolkù
A-B
- informace ze sportu

A-B

- informace o životì sousedních obcí
A-B
- informace o životì v B. Eisenstein
A-B
- informace z cestovního ruchu
- informace turistické

A-B

A-B

- informace Policie, Mìstské policie
A-B
- informace o práci podnikù ve mìstì
A-B
- zajímavosti z kronik

A - B,

A-B

- spoleèenské zprávy (oslavy, blahopøání
...)
A-B

B) Obsah zpravodaje

- informace: z mìstského úøadu

A - B,

C) Dodávka zpravodaje. Otázky
jsou urèeny tìm, kdo ètou tištìný
zpravodaj.
1) Vyhovuje Vám zpùsob odbìru na
rùzných místech?
ANO - NE
Otázky pro ètenáøe, kteøí na pøedchozí
otázku odpovìdìli NE.
1a) Pøejete si možnost odbìru na
vìtším poètu míst?
ANO - NE
Pokud ano, máte návrhy na další místa?
.....................................................................
.................................(Prosím napište je.)

Dívka Šumavy
Máš pøíjemný vzhled, úsmìv,
vystupování a odvahu zkusit nìco
nového? Je Ti 16 - 24 let, mìøíš
minimálnì 165 cm? Bydlíš v oblasti
Šumavy, Domažlice, Klatovy, Sušice,
Vimperk èi v blízkém okolí? Chceš být
souèástí prestižní a nejvìtší regionální
soutìže, získat nové zkušenosti,
pøíjemné ceny a mnoho dalších
pøekvapení, setkat se se známými
osobnostmi?
Pak neváhej a pøihlaš se! Pošli
fotografie portrétu a postavy v plavkách
s kontaktními údaji a výškou na e-mail:
d í v k a s u m a v y @ d i v k a s u m a v y. c z .
Uzávìrka pøihlášek je 22. 2. 2008.

1b) Pøejete si dostávat zpravodaj
do schránky?
ANO - NE

Z kroniky

2) Jste ochotni za zpravodaj platit?
ANO - NE

1938

Otázka pro ty, kdo odpovìdìli ANO.
Cena by mìla být:
3,- až 5,Kè...........5,- až 10,- Kè.......
....jiná .................(Prosím napište.)

2. ledna se konal III. slalom na Mùstku
za tìžkých podmínek: mlha a 1 metr
prachového snìhu. Celá dráha musela
být pøed závodem udupána. Pøesto se
závodù úèastnilo19 závodníkù, žen z
toho byly 4. Závod dokonèilo 15
závodníkù. Vrchním poøadatelem byl
Antonín Durdík, mìøièem V. Kellner.
(Vypsala: V. Drahorádová)

Vyplnìné anketní lístky prosím vystøihnìte
odevzdejte do 20. února na sekretariát
starosty nebo do infocentra v budovì
muzea.
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Pranostiky
Leden
-Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy,
podaøí se výbornì zelí.
-V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé
mrazy za to.
-Když není konec ledna studený, únor to
dvakrát nahradí.
22. leden
-Na svatého Vincence seï doma
u pece.
-Je-li na svatého Vincence pìknì a
teplo, budou velká parna v létì a teplé
noci v srpnu.
25. leden
-Den jasný Pavla svatého znamená
hojnost dobrého.
-Na Pavla obrácení též i zima se
promìní: buï popustí nebo zhustí.
Tato pohlednice je již dnes definitivnì minulostí. Místo samo dnes vypadá
28. leden
znaènì
jinak než pøed 80 až 100 lety, kdy bylo vyfotografováno. Jediným
-Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to
výrazným
objektem (kromì Velkého Javoru), který se nezmìnil a slouží tak jako
zase nepraví.
orientaèní bod je budova na kopci v centru snímku. Teï už jistì vidíte, že obrázek je
poøízen na státní hranici smìrem z Èech.
Únor
Dnes již mùžeme øíci, že neplatí ani nìmecký nápis v horní èásti obrázku. Státní
-Když v únoru mráz ostro drží, to
hranice
od 22. prosince je jen pomyslnou èarou. (V. Drahorádová)
dlouho již nepodrží.

POZNÁVÁTE?

-Leží-li koèka v únoru na slunci, jistì
v bøeznu poleze za kamna.
-Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
2. únor
-Je-li o Hromnicích studeno, pøijde brzy
jaro.
-Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy
o šest nedìl více.
5. únor
-Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Masopustní úterý
-Krátký masopust - dlouhá zima.
-Jaké jest masopustní úterý, taková bude
Veliká noc.
6. únor
-Na svatou Dorotu odme sníh od plotu.
-O svaté Dorotì uschne košile na plotì.
13. únor
-O svatém Øehoøi mrazy pøituhnou a vše
moøí.
14. únor
-Svatý Valentínek - jara tatínek.
16. únor
-O svaté Juliánì pøiprav vùz a schovej
sánì.
22.Únor
-Je-li na svatého Petra nastolení mráz,
bude mrznout ještì 14 dní.

Bezpeènostní agentura ARGUS spol s.r.o.
PØIJME STRÁŽNÉ
od 1. února 2008
na ostrahu objektu v Železné Rudì - Alžbìtínì
(Bývalý objekt hranièního pøechodu - Celnice)

Vhodné i pro invalidní èi starobní dùchodce, pro muže i ženy.
Pracovní smlouvu lze sjednat na plný i èásteèný úvazek i DpÈ
Požadujeme:
Pøimìøený zdravotní stav
Trestní bezúhonnost
Spolehlivost
Pøíjemné vystupování
Práci v nepøetržitém provozu
Nabízíme
Pøíplatky za SO, NE + st. Svátky
Pøíplatky za noèní smìny
Pøíspìvek na stravování - stravenky
Kontakt:
ARGUS spol. s. r. o.
Oblastní øeditelství Plzeò, Borská 55, PsÈ 32013
Tel.: 377 423 548, 377 372 252 - (07:30 - 15:30 hod.)
Mobil: 728 443 874 - NON STOP

Železnorudský zpravodaj. Vydává mìsto Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Registrováno Min. kultury
pod èíslem MK ÈRE 11849. Elektronická verze: www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj
Zodpovìdná osoba a pøíjem inzerce: Vìra Drahorádová : e-mail: ve.dra@tiscali.cz.
Náklad: 1000 výtiskù. Uzávìrka: 15. každého mìsíce. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení pøíspìvkù.

