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Slovo starosty
Vážení spoluobčané ,
únor je měsíc kdy, paní zima dokazovala svou sílu buď vydatností sněhové
nadílky nebo třeskutými mrazy.Letošní zima je trochu jiná. Abnormální teploty vzhledem k dlouhodobým průměrům a nedostatek sněhu, to vše způsobuje
abnormální stav .Z pohledu zaměření Železnorudska, a teď mám na mysli
Železnorudsko jako středisko zimních sportů, je to vážný problém, který se
projeví na návštěvnosti Po ničivém orkánu Kirril, který na část týdne paralyzoval život Železnorudska, přišla další pohroma, a to nedostatek zimy. To se
nepochybně negativně projeví na tržbách nejen provozovatelů zimních areálů, ale všech podnikatelů v cestovním ruchu..
Tyto nenormální stavy poznamenávají osudy nás Všech, jsou však způsobeny přírodou a nedají se ovlivnit! Bohu žel jsou i tací, kteří vytvářejí dusno
mezi lidmi. Teď mám na mysli zastupitele pana Macha, který napadá a vytváří nenormální stav okolo bytů v nově rekonstruované budově bývalého městského úřadu. Mohli jsme si přečíst v denním tisku názory a obavy, a i určitou
ukřivděnost z toho,že ještě nebyl tzv. den otevřených dveří. K tomu mohu
pouze dodat: čekáme na nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Nenormální je také to,že když se povede zrekonstruovat dům ,který bude ozdobou
středu města, na stavbu se získá dotace, vybudují se kvalitní byty, na které
čekají nájemníci, vše zůstane v majetku města a pak přijde někdo a vše se
snaží prověřovat, vytváří přízrak nadstandardu. Znovu musím konstatovat to,
co už bylo několikrát řečeno. Byty jsou určeny pro příjmově vymezenou skupinu, jež je dána výší příjmu a vlastnictvím, respektive nevlastnicvím nemovitosti.
Pro mě příjemnější komentář mohu uvést k zajištění výstavy Holiday World
v Praze. Komisi cestovního ruchu, především chci poděkovat panu
Ing.Horkovi, se podařilo vytvořit prezentaci Železnorudska i celého mikroregionu, která dovedla oslovit návštěvníky veletrhu. Děkuji Všem podnikatelům, kteří poskytli dary k zajištění akce.
Michal Š n e b e r g r

Jak to vidím já
Vážení čtenáři, v úvodu svého příspěvku bych Vás rád informoval o práci
stavebního výboru. Stavební výbor se od počátku roku 2007 sešel třikrát,
z toho jednou společně se zastupiteli města.
Na společné poradě byla předložena projektová dokumentace k rekonstrukci
sedačkové dráhy na Pancíř, ke které jsou v současné době doplňována zbývající vyjádření pro vydání územního rozhodnutí. Dále zde byly projednány
studie rozvoje Železnorudska zimní a letní část, které vypracovala firma AVE
architekt, a.s., zpracovatel územního plánu změny č.5.
Stavební uzávěry jsou nejčastější náplní práce stavebního výboru. Troufám
si říci, že všichni jeho členové se snaží, o korektní jednání s investory, a zároveň musí plnit požadavky zastupitelstva tak, abychom změnili tvář Železnorudska ve prospěch zde žijících spoluobčanů a návštěvníků, kteří si oprávněně
stěžují na vzhled a stav některých budov v našem městě. (pokrač. na str. 3)
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Městská policie
informuje
V současnosti tvoří sbor
Městské policie v Železné
rudě čtyři strážníci. Jejich
pracovní doba je převážně
od 7.00 do 19.00 hod. Převážně znamená, že podle
potřeby a nařízení starosty
města může být pracovní
doba měněna. Velícím
strážníkem je pan Valter
Schmidt. V případě potřeby
můžete městské strážníky
volat na mobilní telefon 724
084 269 nebo přímo panu
Schmidtovi na číslo mobilního telefonu 602 437 686.
Též můžete psát na
e mailovou adresu: mestska
policie@ zeleznaruda.cz
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Usnesení zastupitelstva
17.01.2007
Mimořádné zasedání projednávalo pouze tři body.
Přítomni byli všichni zastupitelé a usnesli se na těchto
závěrech:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

STRANA 2

29.01.2007
•
•

ZM schvaluje
vrácení finančních prostředků uhrazených společností Klatovské zdraví a.s. (dříve Klatovské zdraví
spol. s r.o. ) podle smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14.5.2004 ve výši 746.400,00 Kč s 5%
ročním úrokem počítaným ode dne připsání předmětné částky na účet Města Železná Ruda do dne
vrácení předmětných finančních prostředků společnosti Klatovské zdraví a.s. Předmětná částka, včetně
příslušného úroku, bude poukázána na účet společnosti Klatovské zdraví a.s. nejpozději do 31.1.2007.
dopis společnosti Klatovské zdraví a.s. ve věci
smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ze dne
14.5.2004 a souhlasí s jeho zasláním vedení společnosti.
zveřejnění záměru Města Železná Ruda pronajmout
nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží domu
č.p. 26 na st.p.č. 46 v Železné Rudě ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení.
(Zastupitelé upřednostňují nájem všech lékařských
prostor jednomu nájemci.)
výběrovou komisi pro posouzení nabídek na pronájem nebytových prostor v č.p. 26 na st.p.č. 46
v k.ú. Železná Ruda ve složení : předsedové kontrolního a finančního výboru, Ing. Kříž.
realizaci Programu prevence kriminality na místní
úrovni – Partnerství 2007, městský kamerový dohlížecí systém Železná Ruda.
(V současnosti jde o projekt osazení dvou kamer.)
nájemní smlouvu na dvě reklamní plochy v prostoru
hraničního přechodu ČR/SRN v Alžbětíně pro Benoco, s.r.o., Na Roudné 18, 301 65 Plzeň.
dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.: 1000100 ze dne
2.12.2005, mezi Městem Železná Ruda a firmou
Západočeské komunální služby a.s.
(Dodatek řeší úpravu cen vycházející ze zákona.
Občanů se nová úprava smlouvy nikterak nedotkne.
Poplatek za svoz a likvidaci zůstává nezměněn ve
výši 350,- Kč za osobu.)

•

ZM ukládá
starostovi připravit den otevřených dveří v č.p. 26.
starostovi zařadit na jednání ZM bod: činnost tajemníka MěÚ.
starostovi zařadit na nejbližší jednání porady zastupitelů stížnost p. Topkové.
(Stížnost se týkala kontrol odchodů dojíždějících
dětí ze školní družiny.)
starostovi přizvat k případnému jednání p. tajemníka
s p. Giňou ohledně prac. práv. vztahu člena ZM
a provést zápis.

•

ZM požaduje projednat bod: chod školy.
ZM byl předložen zápis finančního výboru.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

ZM schvaluje
zápis jmenovitého hlasování na veřejném zasedání
ukončení zasedání do 22,00 hod., v případě delšího
jednání toto přerušit a jednání přesunout na další
den.
prodej jednotky č. 366/15 ve prospěch společenství
vlastníků za 1,-Kč.
záměr prodat zastavěné části komunikace na pozemku č. 1752/1 v k.ú. Hojsova Stráž za 600,-Kč/m2,
tj. cena obvyklá.
záměr prodat p.p.č. 440/2 v k.ú. Špičák p. Sekyrovi.
(Jedná se o prodej části pozemku o výměře 60 m2.)
přechod nájemní smlouvy p. Sutto na p. Vladimíra
Jirku (Internet Café v DS Královák).
pronájem prostor bývalé školní kuchyně v č.p. 12 na
tř. 1. máje manželům Rejzlovým.
pořízení změny ÚP č.6, převážné rozšíření sportovních ploch Alžbětín včetně infrastruktury.
záměr vypracovat nový ÚP převážně sportovní plochy, lyžařské areály, infrastruktura a vypracování
studie optimalizace a rozvoje lyžařských oblastí.
členy komise cestovního ruchu ve složení: pp. Horek, Černý, Chabr, Čech, Bálek, Treml, Hrach, Pfeifer.
účast Města Železná Ruda na veletrzích a výstavách
v r. 2007.
(Blíže si přečtete ve zprávě komise CR..)
přípravu smlouvy s firmou Investtel na vytvoření
projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v Železné
Rudě.
zadání projektů rekonstrukce komunikací.
použití znaku Města Železná Ruda na propagačních
materiálech akce „Dívka Šumavy 2007“.
zadání personálního a finančního auditu Města Železná Ruda.
ZM neschvaluje
nahrávání jednání veřejných zasedání elektr. zařízením a následné zálohování. Zápisy zasílat zastupitelům.
(Stávající zařízení—diktafony—nemohou plně
vyhovovat nahrávání.)
udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Mižigara, na změnu užívání části přízemí objektu bufetu
„Stará pošta“ na bar-herna-casino.
udělení výjimky ze stavební uzávěry společnosti
HODA-nemovitosti a stavby s.r.o., na stavby v k.ú.
Železná Ruda. Z důvodu nedodržení počtu budov,
vzhledem k původní zástavbě je doporučena výstavba 2 penzionů.
(Přestavba domů mezi Řeznou a silnicí v zatáčce
po Belvederem.)
udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p. J. Marka, na přístavbu garáže na pozemcích v k.ú. Železná
Ruda z architektonického a bezpečnostního důvodu.
Došlo by k zastavění proluky mezi budovami.
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• zařazení bodu o hlasování o setrvání pana tajemníka ve funkci do jednání zastupitelstva
ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda
o udělení výjimky ze stavební uzávěry
• pro p. J. Klímu, na modernizaci, propojení a úpravy hotelu Slavie a Centra Clipu s podmínkou:
-uzavření smlouvy o věcném břemeni dle pravidel bytové výstavby na území města Železná Ruda
• pro I. a J. Černých, na výstavbu RD k trvalému
bydlení v k.ú. Špičák s podmínkou:
- uzavření smlouvy o věcném břemeni dle pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda
-podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.
• pro p. J. Mižigara, na změnu užívání přízemí objektu bufetu „Stará pošta“ v Železné Rudě na cafébar-cukrárna s podmínkou:
- podepsání smlouvy o věcném břemeni dle pravidel bytové výstavby na území Města Železná
Ruda
-vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.
• pro p. J. Bělohrábka, a p. Š. Kaliny, na změnu užívání objektu býv. spedice Alžbětín č.p. 6 na maloobchodní prodej suvenýrů s podmínkou:
-vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy.
• pro p. Ing. P. Kaňáka a p. Ing. O. Říhu na výměnu
střešní krytiny, opravu fasády a drobných vnitřních
úprav v č.p. 352 v Příčné ulici v Železné Rudě.
• pro p. L. Berku na výměnu stávajícího oplocení
a vybudování opěrné zídky.
• na změnu charakteru užívání stavby bytového domu Javorská č.p. 399, 400, 401, 402 na řadovou
zástavbu RD.
(Bytové domy vedle muzea.)
•

•

•

•

ZM bere na vědomí
zprávu z kontrolního výboru ze dne 11.1.2007
předloženou p. Machem– příloha usnesení.
(Plán práce kontrolního výboru můžete číst na
této stránce.)
zprávu o jednání a návrh na složení komise cestovního ruchu předložený Ing. Horkem
(Ze zprávy vychází článek Veletrhy a výstavy na
str. 5.)
ZM odkládá
schválení výjimky z nařízení města o stavební uzávěře firmě Klatovská stavební kancelář s.r.o pro
výstavbu obytného domu v Železné Rudě, vedle
domu p. Vonáska z důvodu nebezpečného řešení
parkoviště s přejezdem přes chodník. Též nelze
posoudit, k jakému řešení parkování byl vydán
souhlas DI Policie ČR.
(Jedná se o zastavění parcely po bývalé prádelně.)
ZM ukládá
odpovědět stavebníkovi—Skalka-Železná Ruda
přestavba a přístavba – 78 b.j, že předložená doku-

STRANA 3

Jak to vidím já

(pokračování ze str. 1)
Další významný problém je neustály tlak na výstavbu
tzv. rekreačních bytů. Na základě pravidel bytové výstavby v Železné Rudě, dnes město ukládá stavebníkům
povinnost sepsat s budoucími majiteli smlouvy o věcném břemeni, které umožní výběr finančního příspěvku
z výměry podlahové plochy bytů. To se nevztahuje na
vlastníky přihlášené k trvalému pobytu na území Města
Železná Ruda. Obecně řečeno tzv. „rekreační“ byty,
nechceme blokovat, jde-li o přestavbu starých objektů,
ale nové na „zelené louce“ nebudeme povolovat.
Významným úkolem je společně s naším pojišťovacím makléřem panem Mgr. Mašterou, řešit škody na
majetku města, způsobené orkánem tak aby v co nejkratší době došlo k jejich nápravě.
Příprava investic, zvláště pak příprava projektové
dokumentace pro jednotlivé akce je mou další činností,
kterou koordinuji. V současné době je vypracovávána
projektová dokumentace na investice v Hojsově Stráži
vyvolané v souvislosti s opravou komunikace č.II/190.
Dále pak související projekt s dokončením opravy komunikace, Špičák - Železná Ruda, a to dopravní řešení
křižovatky "U nádraží".
Další projekty jsou zatím ve stadiu příprav a záleží na
zastupitelstvu města resp. na možnostech rozpočtu, jak
se nám podaří naše záměry naplnit.
(Ing. M. Kříž

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor je orgánem zastupitelstva města
ustanoveným na základě zákona O obcích. Zákon též
upravuje obsah činnosti tohoto výboru.
Předsedou výboru byl pro volební období 2006—
2010 zastupitelstvem zvolen pan Václav Mach.
Pro svou práci výbor předpokládá, že se bude scházet jedenkrát měsíčně, případně častěji. Bude postupovat podle § 118 a 119 již zmíněného zákona. To znamená, že výbor bude kontrolovat :
1) jak jsou plněna usnesení zastupitelstva obce a jak
jsou dodržovány právní předpisy ostatními výbory a
městským úřadem na úseku samostatné působnosti
2) jak pracují společnosti založené nebo zřízené obcí,
zejména jak plní úkoly, pro něž byly obcí zřízeny,
zda nepodnikají v jiném oboru (např. správa a údržba
místních komunikací, veřejné osvětlení, odvoz pevných domovních odpadů, správa skládky apod.)
3) jak jsou dodržovány obecně závazné vyhlášky vydané městem
4) jak pracovníci města zabezpečují samostatnou působnost obce, především, jak plní opatření stanovená
zastupitelstvem a vedením obce (např. přidělování
bytů, nebytových prostor, pronajímání nemovitostí,
poskytování sociální výpomoci, zajištění kulturních
a zdravotnických služeb apod.)
5) jak jsou vyřizovány petice, stížnosti a připomínky
občanů v oblasti samostatné působnosti obce a jak
jsou realizována připjatá opatření.
(V. Mach)
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Jak to vidím já
V této rubrice budete číst názory jednotlivých
zastupitelů k dění v Železné Rudě. V tomto čísle
nabízíme první část předsevzetí pro celé volební
období.
Místostarosta Ing. Milan Kříž: V
lednu jsem se věnoval práci na projektu bezpečnostního kamerového systému v Železné Rudě. Jako zástupce
starosty musím zvládat celou šíři problémů, jež město řeší. Prioritně se
samozřejmě zajímám o problémy Hojsovy Stráže. Budu se zasazovat o to, aby se z opomíjeného přívěsku Železné Rudy dostala do povědomí
návštěvníků jako místo příjemného odpočinku.
Věra Drahorádová: Chci podporovat aktivity směřující k obohacení
kulturního života. Jako tíživou vnímám (celostátně) situaci handicapovaných a stárnoucích lidí. V této oblasti se chci ve spolupráci s odborníky
zasadit o konkrétní nabídky řešení .
Jaroslav Fischer: Mou prioritou je
rozvoj cestovního ruchu. Je to hlavní
ekonomická aktivita přinášející obživu místním občanům. Spokojenost
obyvatel bez prosperujících podniků
cestovního ruchu je nemyslitelná
Mgr. Jiří Kvapil:
V zastupitelstvu se
chci zasazovat o zkvalitnění infrastruktury města celkově, zejména
uskutečnění plánů rekonstrukce lanovky na Pancíř, vyřešení průjezdu
vozidel „u Dardy“. Za velmi důležité
považuji nabídnout turistům vyžití též
v letním období, tj. budování turistických cílů. Chci
zabraňovat dalšímu budování rekreačních bytů.
Václav Mach:
Prvořadě se
v zastupitelstvu věnuji kontrolní činnosti se zaměřením na kontrolu smluv
Města a nápravu jejich nedostatků.
Dále se chci podílet na výstavbě sportovního areálu.
Karel Markel: Chci se zasadit o rozvoj sportovních a kulturních aktivit,
které budeme moci našim návštěvníkům nabízet i v mezisezóně, případně
když není sníh, prší apod. Druhou oblastí mého zájmu je výstavba obecních
bytů a pečovatelského domu pro seniory.

STRANA 4

Komise cestovního ruchu

Veletrhy a výstavy
2007
Komise cestovního ruchu
doporučuje, aby
se město zúčastňovalo i nadále
veletrhů cestovního ruchu.
Podnikatelé ze
Železné Rudy
jsou připraveni spolupodílet se na financování účasti
jednou polovinou za předpokladu, že město poskytne
stánek.
Rozhodnutí podnikatelů znamená, že zaplatí plnou
částku za veletrhy a prezentace Železnorudska
v Ostravě a v Plzni. Město pak ponese náklady spojené s prezentací v Hradci Králové a Pardubicích. Dalším místem, kde se náš region bude prezentovat je
Lysá nad Labem. Náklady spojené s účastí na této
akci, ponesou rovným dílem podnikatelé a město.
V průběhu roku 2007 město spolu s podnikateli
představí své nabídky na veletrhu Holiday Praha, který probíhá v únoru. Zde se představíme spolu s celým
mikroregionem Šumava západ. Dále v březnu budeme
lákat hosty na výstavě Info tour a cykloturistika
v Hradci Králové v druhé polovině března. Krátce na
to se představíme v Ostravě. Do Lysé nad labem pojedeme v březnu a dubnu třikrát. (pokračování na str. 4)
Seriál výstav v Lysé nad Labem představuje nejprve
regiony, na další výstavě se nabízejí volnočasové aktivity a poslední výstava se soustředí na nabídku seniorům. Letos poslední plánovanou výstavou je RegionPropag v červenci v Pardubicích.
Kromě tuzemských výstav máme i minmořádnou
možnost zúčastnit se dvou mezinárodních veletrhů.
Na konci února v Mnichově a v polovině března
v Berlíně. Obou veletrhů se město může zúčastnit
bezplatně. Zůstanou jen náklady spojené s cestovním
příkazem vyslaného pracovníka. Oba tyto veletrhy
jsou zaměřeny na prezentaci regionů i detailní návštěvnickou nabídku.
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Kalamita v městském lese
V lesích v majetku Města Železná Ruda padlo po orkánu z 18 na 19.1.2007 podle mých odhadů cca 200m3
smrkových porostů. Protože městské lesy se nachází převážně na
závětrných stranách, bořivé větry
na tomto majetku nenapáchali žádné z lesnického hlediska významné
škody. I přesto je nutno toto dříví
zpracovat a z lesa odvézt do
30.6.2007. Tak to ukládá zákon
289/1995sb. O lesích ,jednak proto,
aby se zabránilo šíření kůrovce a
také proto, aby dřevo určené na
řezivo nebylo znehodnoceno některými druhy dřevokazného hmyzu.
V našem lese se jedná o kalamitu
roztroušenou, proto bude její zpracování technicky i finančně náročnější než je tomu u běžných plánovaných těžeb. T aké profit
z případného prodeje tohoto dřeva
bude nižší, protože některé stromy, které by se za běžných podmínek zpeněžily jako kulatinové sortimenty,
jsou tak poškozeny, že jejich cena klesne zhruba na polovinu. Přesto se pokusím dříví vydruhovat tak, aby byl
hospodářský výsledek co možná nejpříznivější. Nakonec je třeba si říct, že zima ještě neskončila a objem kalamity nemusí být konečný. (ilustrační foto z Jezerní hory)
(správce lesa R.Roubal)

Informační tabule upozorňující na Rozhodnutí MŽP o omezení a
zákazu vstupu do lesů na území Národního parku Šumava.
(k článku na str. 7)
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Zápis do první třídy
K zápisu do 1. třídy ZŠ přišel rekordní počet dět
Ve dnech 22. a 23. ledna 2007 se uskutečnil na ZŠ v Železné
Rudě zápis do 1. třídy. Za několik posledních několik let přišel
k zápisu do 1. třídy ZŠ rekordní počet budoucích prvňáčků. Do
budoucího prvního ročníku nastoupí pravděpodobně 35 až 40 dětí.
Skutečný počet dětí však bude jasný teprve až 3. září 2007, kdy
bude zahájen nový školní rok. Měnící se počty dětí ve třídách totiž
výrazně ovlivňuje migrace rodičů za prací. Počty dětí v 1. třídě
ovlivňují každoročně i odklady povinné školní docházky. Domnívají-li se totiž rodiče, že jejich dítě ještě není plně zralé pro pravidelné vzdělávání v ZŠ, mohou požádat o odklad povinné školní
docházky o 1 rok. V takovém případě musí mít zákonní zástupci
žáka souhlas pedagogicko-psychologické poradny a rovněž pediatra. Teprve na základě těchto vyjádření může ředitel školy vydat
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
Za zdařilou přípravu i průběh zápisu žáčků do 1. třídy si zaslouží poděkování p. uč. Vaidišová spolu s ostatními učitelkami 1. stupně ZŠ a též děti naší školy, které při zápisu pomáhaly. (Smola)

Železnorudské děti
uspěly v soutěži
V minulých dnech se děti z mateřské školy
a z 1. až 4. třídy ZŠ ze Železné Rudy účastnily
spolu se svými vrstevníky z bavorských škol
soutěže, která je spojena s významnou letošní
akcí nazvanou Bavorská zemská výstava Zwiesel 2007. A čeho se soutěž týkala? Ve znacích
obou zemí, tj. Čech i Bavorska, se nachází lev.
Oba se však liší v barvě, neboť náš lev je
v barvě červené, zatímco bavorský je v barvě
modré. Český lev se liší i královskou korunou a
rovněž tím, že je dvouocasý, bavorský je pouze
jednoocasý. Při návštěvě školy zavítali mezi
děti i oba lvi ze znaků obou zemí. Děti tak
mohly snadno najít odlišnosti. Jejich druhým
úkolem však bylo najít pro oba lvy odpovídající
jména. V pátek dne 2. února 2007 proběhlo
vyhodnocení soutěže v Zwieselu za přítomnosti vítěze soutěže. Stal se jím žák 4. třídy železnorudské školy
Stanislav Němec. Ten podle odborné poroty soutěže nejlépe vystihl jméno českého lva, když jej pojmenoval
Václav. Svého „Václava“ pak Stanislav sám pokřtil.
Bavorská zemská výstava Zwiesel 2007 proběhne ve dnech 25.05. – 14.10.2007. Bude ji možné navštívit
každý den v době od 9,30 hod. do 17,30 hod. v budově Kirchplatz 3. Bude zaměřena na 1500 let trvající sousedské vztahy mezi Čechy a Bavory. Podle organizátorů si návštěvník bude moci prohlédnout zajímavé exponáty od dob raného křesťanství až po nedávnou minulost. Výstavu totiž uzavírá pád železné opony. Výstava
nám tedy přiblíží jak světlé, tak i stinné stránky minulosti, které soužití obou národů ovlivnily. Důležitější je
(Smola)
však zejména výhled na společnou evropskou budoucnost.

Informace mateřské školy
Zápis do mateřské školy na školní rok 2007-2008
V úterý 13. března 2007 od 10.00 do 14.00 a ve středu 14. března od 12.00 do 16.00 se bude konat zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2007-2008. Zápis proběhne v budově mateřské školy ve Sportovní
ulici čp.60.K zápisu je nutné s sebou vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, u cizích
státních příslušníků doklad o trvalém pobytu v ČR. Děti z mateřské školy přivítají nové kamarády vlastnoručně
vyrobenými dárečky.
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Městská knihovna

Nový pěvecký sbor
Minulý rok vznikl v našem městě Železnorudský
smíšený sbor. Díky pravidelné práci má za sebou již
tři velmi slušně navštívená představení.Pod vedením
mladého umělce Martina Červenky studuje další
repertoár (milostné renesanční písně,církevní skladby, světové operní sbory).
Pokud Vás společné zpívání oslovuje,přijďte!
Zkoušíme každou středu od 18:00 v hudebně základní školy.Máte-li zájem o naše vystoupení,kontaktujte
nás na tel. 724 505 628.
Závěrem chceme poděkovat řediteli ZŠ za
možnost užívat hudebnu ke zkouškám ,rovněž velký
dík patří kulturní komisi a panu starostovi
Šnebergrovi za zájem a finanční podporu.
(Libuše Löffelmannová)

Vstup do lesů
Omezení vstupu do lesů a lyžařské trasy na území Národního parku Šumava
Dne 26. ledna 2007 vydalo MŽP, odbor zvláště
chráněných částí přírody, rozhodnutí o omezení
vstupu do lesů na území NP Šumava na dobu

Od 12.2. do 1.3. bude v Městské knihovně v budově
základní školy probíhat soutěž Pohádka a fantazie
pro děti od 6 do 10 let.
Kdo se bude chtít zapojit, dostane list a na ten podle
obrázků (na nástěnce v knihovně) doplní:
A - ze které pohádky je zatoulaný obrázek (celkem
4), B - co asi říká zvířátko z obrázku (také celkem 4).
Tady se uplatní fantazie dítěte i jeho vyjadřovací
schopnosti.
Vyhodnocení proběhne 6.3. ve 14 hodin a úspěšní si
odnesou knihy, méně úspěšní sladkosti.
(zdroj: L. Kovácsová)

Pozvánka

Vítání Jara 2007
Jako každoročně, i letos připravují členové Železnorudského klubu jarní setkání všech příznivců tance
a dobré nálady. tradiční Vítání jara. Letos to bude skutečně symbolické vítání, neboť proběhne poslední sobotu astronomické zimy 17. března. Tradičně se bude
tančit v restauraci Šumava.
I letos se návštěvníci mohou těšit na obvyklé body
programu, jimiž jsou kytičková volenka a bohatá tom-

od 6. února 2007 do 5. dubna 2007.
Všechna přístupová místa do NP jsou označena
tabulkami, které zohledňují aktuální rozhodnutí
MŽP o omezení vstupu do lesů. Jedná se o tabulku
„Upozornění, omezení vstupu do lesů na území NP
Šumava“.
Cesty, lyžařské či jiné trasy, které jsou nebo mohou být v budoucnu z hlediska bezpečnosti návštěvníků území uzavřeny (pád stromu, lesnický provoz,
apod.), jsou označeny tabulkou „Zákaz vstupu!“ a
platí na nich plně ustanovení z rozhodnutí o omezení
vstupů do lesů na území NP Šumava.
Cesty, lyžařské či jiné trasy, které jsou zpřístupněny, jsou opatřeny tabulkou „Upozornění, vstup na
vlastní nebezpečí, cesta otevřena“. Zde výše uvedené rozhodnutí neplatí, mimo vyznačenou trasu je
však vstup do lesa zakázán.
K těmto skutečnostem budou všichni zaměstnanci
NP a zejména terénní pracovníci poskytovat návštěvníkům plný informační servis. (viz též str.5, 9)
(Ing. Lubomír Janošík, zástupce vedoucího odboru
terénní služby)

bola Letos však organizátoři obohatí program o nový
prvek. Pravé profesionální předtančení předvedou mladí členové tanečního klubu Gregoriades z Plzně, kteří
již sklidili řadu úspěchů na poli tanečního sportu.
Vstupenky lze zakoupit předem v městském infocentru nebo na místě. Večer začíná ve 20.00. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
(Za železnorudský klub V.Drahorádová)

Pranostiky na únor
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen. Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.(13. únor) O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. (16. únor)
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito. (20. únor) Když mrzne na Petra nastolení,
mrznout bude 40 dní bez prodlení. (22. únor) Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad
polem si skřivan zapěje. (24. únor)
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DOPIS„
Jak tajemník MÚ Železná Ruda odstraňoval následky vichřice ze dne 18-19.1.2007“.
Dne 29.1.2007 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města Železné Rudy. Přítomno 12 zastupitelů ze 13.
a zhruba 25 občanů.
Je zvykem,že po úvodních oficialitách se otevře diskuze buď k programu schůze nebo je možno sdělit náměty
a otázky k dění ve městě.
Při této příležitosti jsem měl otázku k Ing. Tachovskému, tajemníkovi MÚ (bydliště Klatovy ), zda v pátek
19.1.2007 byl v Železné Rudě a podílel se na odstraňování následků po vichřici. Jeho odpověď zněla, že v Železné Rudě nebyl, protože nebyl do Železné Rudy přístup. (Pro informaci uvádím, že silnice I/27 byla dle sdělení Policie
ČR průjezdná v 8,00hod.) Jeho odpověď zastupitelé i přítomná veřejnost akceptovala. V průběhu jednání proběhla
mj i diskuze o činnosti pana tajemníka, o řízení úřadu a i mikroregionu, který řídí za peníze města v pracovní
době.
Po skončení oficielní části zasedání dostanou opět prostor k diskuzi občané, kteří vydrží na schůzi do konce.
Průběh diskuze o činnosti tajemníka ve mne vybudil zvědavost a zeptal jsem se pana tajemníka, co má napsáno v evidenci docházky na den 19.1.2007(evidence docházky je v předsálí kanceláří starosty a tajemníka). Pan
tajemník na tuto otázku nebyl ochoten odpovědět, vyzval jsem proto starostu, zda je možné evidenci přinést.
Evidenci prohlédl předseda kontrolního výboru Václav Mach a konstatoval: „Na den 19.1.2007 má pan Ing.
Tachovský zaznamenán příchod v 7,00 a byl celý den v zaměstnání“. Jeho zprávu ověřili p. Markel, p.Zíka
a p.Rödig. Ze zjištěného vyplývá, že pan tajemník nejenže nepomohl řešit složitou situaci města Železné Rudy,
Špičáku a Hojsovy Stráže, ale navíc podvádí a snaží se neoprávněným způsobem získat mzdu za den kdy nepracoval. Jde minimálně o hrubé porušení ustanovení Zákoníku práce, může jít i o zneužití pravomoci veřejného činitele. Pan tajemník je nadřízený úředníků města, které má řídit a kontrolovat. Otázka zní, jak, když sám
podvádí. Jistě to nebylo poprvé, když si dovolí provést podvod i v takový den, kdy šlo mnohým občanům města o střechy nad hlavou, o zdraví, možná i život (při odstraňování polomů na silnicích a lanovkách).
Chceme v Železné Rudě takového státního úředníka ? Já rozhodně ne!
Vyzývám tímto pana starostu, aby informoval veřejnost, jak toto nemorální chování pana tajemníka
řešil. Železná Ruda 31.1.2007
(Václav Nový)

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Z činnosti městské policie za rok 2006.
Počet přestupků vyřešených v dopravě

4 617

Z toho řešeno blokově

2 959

Z toho postoupeno správnímu orgánu

16

Z toho řešeno domluvou

1 642

Uloženo blokových pokut (v Kč)

2 036 400

Počet přestupků - ostatní

3 272

Z toho řešeno blokově

1 650

Z toho postoupeno správnímu orgánu

20

Z toho řešeno domluvou

1 602

Uloženo blokových pokut (v Kč)

801 000

Celkem řešeno přestupků

7 889

Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)

2 837 400

Z činnosti městské policie za leden 2007.
V měsíci lednu strážníci řešili celkem 493 přestupků. 264 proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z
toho blokovou pokutou 111 přestupků, domluvou 153 přestupků. Dále jsme řešili 229 přestupků, z toho blokovou pokutou 73 a domluvou 156 přestupků. Celková částka za uložené pokuty činila 99 800 Kč.
V lednu strážníci hledali pána šest zatoulaných psů. Z těchto psů měl známku nebo čip pouze jeden. Proto
majitelům psů připomínám povinnost mít psa staršího tří měsíců s identifikační známkou nebo čipem. V Zělezné Rudě a na Špičáku činí poplatek za prvního psa v bytě 1000 Kč, v rodinném domku 300Kč, důchodci zaplatí
100kč. Za každého dalšího v bytě 1500 Kč, v domku 450 Kč,důchodci 150 Kč. V Hojsově Stráži se pletí za
prvního psa 300 Kč, důchodci 100 Kč. Za dalšího psa 450 Kč a 150 Kč důchodci. Poplatky na tento rok by měl
uhradit každý majitel do 31.3.2007. (Vedoucí strážník Schmidt Walter)
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Martin Jakš v Japonsku

SPORT

Dobrá reprezentace
města
V pátek 16. února byli v kulturním domě Družba
v Klatovech vyhlášeni nejlepší sportovci okresu Klatovy za rok 2006. Pořádající organizace, Pošumavské
sportovní sdružení, zařadila mezi oceněné sportovce
čtyři mladé lyžaře z TJ Tatran Železná Ruda.
Opravdovou hvězdou tohoto večera se stal trojnásobný medailista z MS juniorů v běhu na lyžích Martin Jakš, jemuž plný právem náleží titul Nejlepší sportovec okresu Klatovy. Svými skvělými výkony zastínil všechny ostatní úspěšné sportovce.
Mimořádné ocenění a velké sympatie přítomných
získali Anna Kulíšková se svým otcem Martinem za
zisk stříbrné medaile v obřím slalomu na paralympiádě v Turíně.
Jakub Kořán a Lucie Šrailová byli ohodnoceni Čestným uznáním za zisk několika medailí z Mistrovství
České republiky.

V neděli 11.února uslyšeli
obyvatelé japonského ostrova Hokkaidó jméno Železná
Ruda. Donesl jej tam mladý
nadějný reprezentant Martin
Jakš, občan tohoto šumavského
městečka
a odchovanec lyžařského
oddílu TJ Tatran.
Odletěl tam na Mistrovství
světa v běhu na lyžích, které
probíhá od 22. února do 4.
března. Nominaci na jeho
doposud největší lyžařské
závody vydobyl na závodech Světového poháru
v estonském Otepää a zejména výkonem ve štafetovém
závodě v Davosu. Na takto velké závody si náš mladý

reprezentant sbalil 15 párů lyží, několik párů holí a bot
a věřme, že i trochu nezbytného sportovního štěstí.
Martinovým hlavním závodem bude 24. února skiduatlon (tzv. přezouvačka = 15 km klasickou technikou
Lyžařské trasy zpřístupněné v Národním parku Šumava (viz též www.npsumava.cz; www.bilastopa.cz)
Železná Ruda (nástup také:
Gerlova Huť, Nová Hůrka)
Prášily

Srní
Modrava

Kvilda

Horská Kvilda

Železná Ruda-Samoty-Na Pošťáku-Gerlova Huť-Nová Hůrka

13,
5

Prášily-Frantův most
Prášily-Slunečná-Prášilské jezero
Prášily-Slunečná-Velký Bor-Nová Studnice
Velký Bor-Nová Studnice-Javoří Pila
Srní-Staré Srní-Hakešická-Tříjezerní slať-Javoří Pila
Srnský okruh (Srní-Sedlo-Mechov-Plavební kanál-Staré Srní)
Modrava-Vchynice-Tetov
Modrava-Rybárna- Javoří pila
Modrava-Březník
Modrava-Modravský most-Ptačí nádrž-Černá hora
Kvilda-Prameny Vltavy-Černá hora-Ptačí nádrž
Kvilda-Horská Kvilda
Kvilda-Bučina-Prameny Vltavy
Kvilda-Horská Kvilda

3,1
5
9
7,5
7,5
10
3,7
5
7
9,5
12
3,5
9,5
5
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Poznáváte?

Ulice 1. máje, pohled ve směru od staré školy k nádraží. Tato část Železné Rudy není dnes oproti době, kdy
byl snímek pořízen (20. léta 20. stol.), změněna. Je to vzácnost, protože jinde v Rudě nenajdete místo, kde by
zachycené objekty dodnes všechny stály a navíc téměř nezměněny. Patrný je jen výrazný rozdíl v čistotě sněhu
a klidu, jenž je z fotografie jasně patrný.
(Zdroj: V. Chabr)

Po uzávěrce

Vlajka pro Tibet
Město Železná Ruda se letos poprvé připojí k akci „Vlajka
pro Tibet“.Jednomyslně tak rozhodlo zastupitelstvo města
na svém zasedání dne 19. února t.r.
V sobotu 10.března vyjádříme vyvěšením tibetské vlajkysvou podporu této malé zemi v Himálájích, jejíž obyvatelé se
snaží obnovit svou nezávislost.
Pro všechny, kdo o této mezinárodní iniciativě zatím nic
neslyšeli , chci teď napsat několik faktů, které se k nedávné
historii Tibetu, a tedy i k uvedené akci, vztahují.
V roce 1950 napadla čínská armáda Tibet. Okamžitě začala
budovat strategické komunikace do Tibetu a posilovat tak
pozice svých vojenských a policejních jednotek. Jakmile
začala se to Číně začalo dařit a na tomto poli získávala jasnou převahu, začala vyvíjet stále větší protitibetský
politický tlak. Dění vyvrcholilo velkým lidovým povstáním roku 1959, které však bylo Číňany potlačeno.
(J. Frenzl)

(Dokončení v březnovém vydání)
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