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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobèané,
ekonomika našeho mìsta prožívá v souèasné dobì bouølivé období, ale po každé
bouøi pøijde klid i øešení. Jak naložit s dluhy z minulých let? Jisté je to, že mìsto se
bude muset chovat hospodárnìji, mìstský úøad musí projít èásteènì reorganizací,
na pozici vedoucího ekonomického odboru musí pøijít úøedník, který je nejen
zodpovìdný, ale také bude vìdìt o každé korunì v tom dobrém slova smyslu .
Nesmíme jen rozdávat, ale také šetøit a získávat prostøedky zpìt do mìstské kasy !
Zajišování pøenesené pùsobnosti mìstského úøadu, to je stavební úøad, drážní
úøad, silniènì správní úøad, životní prostøedí, matrika, je dle mého názoru nutno
zachovat v Železné Rudì. .Obèané by jistì nebyli nadšeni, kdyby výkonem
pøenesené pùsobnosti byl pro správní obvod našeho mìsta povìøen jiný úøad,
a museli tak dojíždìt vzøizovat své záležitosti jinam.
Dále bych se též pozastavil nad medializací místních -problémù v televizi. Mám
na mysli ÈT 1. Trochu mì udivilo, jek veøejno a snad i právní televize dovede
informovat o dìní v obci. Zvláštì nìkteré závìry jsou ponìkud pøekvapivé. Mrzí
mì, že nìkteøí zastupitelé nedovedou pøijmout post opozice a snaží se za každou
cenu o destrukci v duchu -èím hùøe tím lépe. A to ještì ,a jistì to není žádnou tajností,
že nìkteøí zastupitelé podali podnìty k prošetøení na Ministerstvo vnitra, kriminální
policii, krajský úøad a ještì nevím kam dále . Je to možná kolorit našeho mìsta, ale
jedno je urèitì škoda a to, že mohou být názorové neshody možnái politické uvnitø
zastupitelstva sebeostøejší, ale ve formì, kdy se to vše mediálnì prezentuje
v dosti neurvalé podobì, škodíme si navzájem a hlavnì dobrému jménu a prosperitì
Železnorudska.
Michal Š n e b e r g r

Parkovací plochy provozované
Mìstem Železná Ruda
Záchytným parkovištìm pro celou oblast Železné Rudy a Špièáku, je parkovištì
Kaskáda, které se nachází v blízkosti sedaèkové lanové dráhy Špièák - Pancíø.
Toto parkovištì má kapacitu 250 osobních automobilù a 30 autobusù.
Poplatek za parkovné èiní 10,- Kè na 1 hodinu a je vybírán prostøednictvím
parkovacích automatù. ( vhodné pro dlouhodobé stání )
Pøímo u nástupištì sedaèkové lanové dráhy Špièák - Pancíø je parkovištì
s kapacitou cca 10 míst pro osobní automobily. V návaznosti na provoz lanovky se
zde platí za 4 hodiny stání 60,- Kè (15,- Kè/1 hod.)
Pøímo v centru mìsta Žel. Ruda jsou provozována 4 parkovištì s celkovou
kapacitou cca 120 míst pro osobní automobily. ( U kostela, Charlotte,
U Prazdroje, Kryštof ) Výbìr parkovného je prostøednictvím parkovacích
automatù a cena za hodinové stání je 30,- Kè/1 hod. ( vhodné pro krátkodobé
parkování z dùvodù malé kapacity).
V obytné zónì (Tø. 1. Máje nákupní centrum, pošta aj.) je bezplatné parkování,
které je však omezeno parkovacími hodinami na 1 hodinu.
Parkovištì na sídlištích jsou regulována prostøednictvím parkovacích karet,
které jsou vydávány pouze majitelùm nemovitostí nebo obèanùm s trvalým
(Zdroj: ZR City Servis)
pobytem.

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Recyklace skla
v Železné Rudì
Recyklace odpadù se pro mnohé
stala již dávno samozøejmostí.
V Železné Rudì zatím nebylo možno
tøídit barevné a bílé sklo. Bìhem
prázdnin se toto zmìní a co již je
zejména ve vìtších mìstech
bìžnézaèneme využívat i u nás. Bližší
informace se doètete v èlánku na str. 3.

UPOZORNÌNÍ
Mìststká knihovna
oznamuje všem
ètenáøùm, že
v èervenci bude zavøeno
z dùvodu èerpání
dovolené.Knihy na
prázdniny je možno si
vypùjèit do konce
èervna.S pøáním
pøíjemného odpoèinku
a dovolené
L. Kovácsová.

Novì v zajištìní
bezpeènosti a poøádku
Policie Èeské republiky pøipravuje
zmìny v organizaci zabezpeèení klidu
a poøádku. S tím, jaké kroky na
Klatovsku již uèinila a jak konkrétnì se
promítne chystaná novinka v rajónu
obvodního oddìlení Železná Ruda píše
ve svém èlánku na str. 3 vedoucí
oddìlení Bc B. Karl.
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STRANA 2

USNESENÍ z veøejného zasedání ZM è.10 ze dne 28. 5..2007
Zastupitelstvo mìsta schvaluje:
-pøijetí metodické pomoci Krajského úøadu Plzeòského kraje k
øešení záležitostí vyplývajících z ekonomického auditu.
-kontroly hospodaøení fin. výborem a pøijetí metodické pomoci
Krajského úøadu Plzeòského kraje, aby byli obeznámeni
zastupitelé s výsledky do 10-ti dnù od ukonèení èinnosti
- smlouvu s Casinem INGO na pøijetí penìz.
- zámìr prodat kalamitní døevo z mìstského lesa.
- rozpoètové opatøení è.1: navýšení pøíjmové èásti ve výši 300
000,- Kè na základì schválení darovací smlouvy s ÈS a.s. a
navýšení výdajové èásti o 250 000,-Kè. (Úprava souvisí s náklady
na likvidaci lednové vìtrné kalamity)
-pronájem p.è. 386/6 a 386/26 p. Ing. Krátkému za úèelem
provozování autocampu v letní sezonì (1.6. - 30.10.) mimo období
5.-9.7.2007.
- zámìr prodat parcelu è. 190/1 nebo její èást.
- jednat o cenì a nájmu s pøedkupním právem na získání pozemkù
272/22, 23, 24, 25 na Špièáku od p. J. Èervinky.
- rozsah investic firmy TEDOM bez instalace kogeneraèních
jednotek.(Jedná se o investice do zaøízení kotelen v majetku mìsta)
ZM dále souhlasí s napojením „Hery“ novým teplovodem na
kotelnu a též souhlasí s vyøazením kotle.
- prodej pozemku è. 79/18 v Železné Rudì za cenu 100,-Kè/m2
manželùm Nechvátalovým.
- pøechod nájmu nebytového prostoru v è.p 12 z p. Zíky na p.
Millerovou s podmínkou, že budou uhrazeny veškeré dlužné
èástky na pøedmìtný nebytový prostor.
- zámìr získat pozemek p.è. 272/11 na Špièáku do svého
vlastnictví.
-bezúplatný pøevod pozemkù p.è. 1785, 1791 a èásti pozemku p.è.
1188/1 v Hojsovì Stráži od Pozemkového fondu ÈR do vlastnictví
Mìsta Železná Ruda. Na tìchto pozemcích jsou umístìny
plánované veøejnì prospìšné komunikace a chodníky, doprava,
veøejnì prospìšné stavby, zmìna ÚPNSÚ è.3.
- zadání vypracování smlouvy na zmìnu ÚP è.6 sportovní
a rekreaèní plochy, infrastruktura pro cestovní ruch, s AVE
architekt.
- zástupce Ing.Koøána a p. Rodiga do komise pro výbìr øeditele
školy.
- schvaluje výsledky hospodaøení za rok 2006 spoleènosti Služby
Mìsta Železná Ruda s.r.o.
- výsledky hospodaøení za rok 2006 spoleènosti ZR City Servis
s.r.o.
Zastupitelstvo mìsta udìluje výjimku ze stavební uzávìry:
- M. a F. Šmídovým na výstavbu døevìného pøístøešku na
uskladnìní døeva.
- ÈSOB, a.s. 1. Máje 21-22, Železná Ruda, na stavební úpravy
vchodu a interiéru objektu poboèky v Železné Rudì.
- p. Vlastì Boublíkové, na výmìnu umakartového bytového jádra
za zdìné a výmìnu stávajících oken za plastová v bytì U Øezné
369, v k.ú. Železná Ruda.
- p. V. Zaprjanovi, a J. Horákovi, na prodloužení doèasnosti stavby
sklad zahradní techniky v. Alžbìtínì, o jeden rok
s podmínkou podepsání smlouvy o vzhledu budov.
- p. D. Lebiškovi na uložení vedení elektro-pøípojky do pozemku,
který je v majetku Mìsta Železná Ruda (debrnická komunikace) za
podmínek:-pøivedení dostateèné kapacity pro možné napojení
d a l š í c h s t a v e b n í k ù v l o k a l i t ì
a opravu povrchu dotèené komunikace provést v celé šíøi
- p. T. Kaèírkovi k uložení plynového vedení do pozemku na.
Špièáku, s podmínkou sjednání jednorázové úhrady ve výši 20
000,-Kè za zøízení vìcného bøemene.
- p. V. Janeèkové, U Øezné 369, Železná Ruda, na výstavbu
døevìné chatky na zahrádce, kterou má od Mìsta Železná Ruda
v pronájmu.
- pp. F. Zelenku a J.Zelenkovou na výstavbu kanalizaèní
a vodovodní pøípojky pro RD Javorská 402.
- pro M. Adámka a V. Adámkovou, Javorská 401, Železná Ruda, na

výstavbu kanalizaèní pøípojky pro RD Javorská 401.
- p. V. Pavlíkovi na výmìnu umakartového bytového jádra za
zdìné v objektu Šumavská 113.
- p. J. Kopaèkovi na vybudování boèního vchodu do bytu v è.p.
395, zastøešení tohoto vchodu, zateplení vnìjšího pláštì domu
a oplocení pozemku
-p. M. Menovi, na zmìnu užívání stávajícího RD Železná Ruda
è.p. 272, na poskytování ubytování v soukromí za
podmínky:podepsání smlouvy o vìcném bøemeni s AK
a podepsání smlouvy o vnìjším vzhledu budov
- pro Sport Servis, s.r.o. Špièák , na zmìnu užívání stavby ze
srubového domku obsluhy horní stanice vleku transporta na
kiosek s obèerstvením.
- pro TO MI Vdf, spol. s r.o., na prodloužení povolení užívání
stavby „Smìnárenský box s infocentrem do 23.9.2010.
- p. V. Blektové, na výstavbu kanalizaèní a vodovodní pøípojky
pro RD.
Zastupitelstvo mìsta vydává souhlas:
- s uzavøením nájemní smlouvy - TJ Tatran Železná Ruda s
Pozemkovým fondem .
- Tomáši Kaèírkovi s uložením plynového vedení do trasy
budoucího chodníku podél komunikace II/190 nebo do
vlastního pozemku žadatele
- Josefu Èernému s pøipojením na veøejnou kanalizaci.
- s uzavøením smlouvy mezi Plzeòským krajem
a Mìstem Železná Ruda na pøijetí dotace ve výši 40 000,-Kè.
Zastupitelstvo mìsta ukládá:
- infocentru, ekonom. odboru a komisi cestovního ruchu
oslovit sponzory z øad podnikatelù k získání financí na tvorbu
informaèních map.
- majetkovému odboru, vytipovat pozemky k zaøazení do
územního plánu a pro možnost prodeje.
Zastupitelstvo mìsta neschvaluje:
- prodej pozemku ZKD Plzeò v Hojsovì Stráži.
- neschvaluje výjimku ze stavební uzávìry pro Ing. E. Košála,
na umístìní 4 øadových RD na pozemku v Železné Rudì.
Zastupitelstvo mìsta ukládá:
- starostovi, aby v souladu s par. 103, odst. 3, zákona 128/2000
Sb., si vyžádal souhlas øeditele Krajského úøadu Plzeòského
kraje k odvolání pana tajemníka.
Zastupitelstvo mìsta povìøuje:
- starostu k jednání s JUDr. Hejdukem k urèení míry
odpovìdnosti ve vìci pochybení zjištìných auditem a zjištìní
odpovìdných osob.
- jednatele ZR City Servis, právní zastoupení mìsta a Mgr.
Kvapila za fin. výbor, k jednání se spoleèností Casino INGO na
pronájem parkovacích míst.
- starostu a právní zastoupení mìsta ke provìøení možnosti
porušení povinností pøi správì cizího majetku ve vìci
nepodávání úèetních uzávìrek rejstøíkovému soudu
- ekonomický odbor k vypracování finanèní uzávìrky mìsta
pro vypracování závìreèného úètu. Souèasnì povìøuje ZŠ a
obì spoleènosti v majetku mìsta, aby pøedali úèetní uzávìrky.
- finanèní výbor, k porovnání plnìní rozpoètu
v kontextu s èerpáním v roce 2006.
Zastupitelstvo mìsta odkládá:
- udìlení výjimky ze stavební uzávìry pro TJ Tatran na
výstavbu kanalizaèní pøípojky na Alpalouce do doby
pøedložení výkresu stavebního zámìru.
- udìlení výjimky ze stavební uzávìry pro p. V. Štìpánka na
výstavbu skladu zahradního náøadí a nábytku .a na obnovu
oplocení èásti pozemku,
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
- „Zprávu o pøezkoumání hospodaøení mìsta za rok 2006“,
provedenou Krajským úøadem Plzeòského kraje.a formální
chybu rozpoètu mìsta ve výši 9 mil. Kè.
- schválený územní plán velkého územního celku okresu
Klatovy. Souèástí tohoto plánu je obchvat Železné Rudy pøes
Samoty.Nutno vytvoøit ÚP zmìna è. 7 s plánovaným rozvojem
lyžaøských støedisek a novým obchvatem pod Belvederem.
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Správní odbor informuje recyklace sklenìných odpadù
Vážení spoluobèané,
vážíme si vašeho zodpovìdného pøístupu k životnímu
prostøedí, který projevujete i tím, že v našem mìstì tøídíte
odpady.
V letošním roce zavádíme zmìnu - rozšíøení v systému
tøídìní skla. Místo sbìru veškerého skla do jednoho
kontejneru, bude pravdìpodobnì od srpna sklo sbíráno
podle barev ( pøesný termín závisí na datu dodání
a rozmístìní bílých kontejnerù na urèená stanovištì ).
Ve mìstì budou na nìkterá stanovištì ke stávajícím
kontejnerùm na sklo pøistaveny kontejnery na sklo èiré.
V nìkterých èástech se objeví nové speciální kontejnery
s pøepážkou, umožòující tøídìní èirého a barevného skla zvláš.
Žádáme Vás proto o dùsledné tøídìní skla podle barev. Do
kontejneru na sklo èiré patøí pouze èiré láhve od nápojù
a sklenice od potravin, ostatní sklo patøí do kontejneru na sklo
barevné. Tabulová skla, pøestože jsou na první pohled èirá,
odkládejte, prosím, do kontejnerù na sklo barevné.
Dále si dovolujeme upozornit, že do kontejnerù na sklo
nepatøí autoskla, drátoskla, zrcadla, keramika a porcelán.
Dùvodem výše uvedené zmìny je zlepšení odbytu
vytøídìného skla a zlepšení jeho uplatnìní. V souèasné dobì
roste neustále poptávka po èirém skle, a z barevného skla se
témìø nedá vyrobit. Proto je potøeba sklo tøídit již na poèátku, ve
mìstech a obcích. To zajistí, že sklo se bude moci ještì více a
lépe recyklovat.
Sklo je velmi specifický materiál. V souèasné dobì má sklo
nesmírnì širokou škálu použití, od sklenìných obalù
a okenních tabulí až po speciální optická vlákna sloužící
k pøenosu informací. Sklo je výborným materiálem pro
recyklaci, zásadním dùvodem recyklace výrazná úspora
energií, až 90%, a pøírodních zdrojù. Pøi výrobì nového
skla se mùže použít až 65% starých sklenìných støepù.
Vytøídìné sklo se zpracovává v ÈR pouze ve dvou velkých
sklárnách, v severních Èechách a na jižní Moravì. Proto se
rozdíl od papíru a plastù nedotøiïuje v areálech svozových
firem, ale jen na nìkolika málo specializovaných linkách. Sklo
sebrané v našem kraji se pouze skladuje na volných
prostranstvích v areálech svozových firem, odkud se kamiony
odváží na zmiòované tøídící linky (napø.
v Pøíbrami je jedna z takových linek ). Zde se nejprve ze skla
vyberou velké neèistoty, jako je keramika, a další pevné èástice.
Následnì se sklo nadrtí a nasype na speciální pas vybavený
laserovými èidly. Tak každý kousek skla prosvítí. V okamžiku,
kdy se nepodaøí støep prosvítit, znamená to, že se nejedná o sklo
a tahle èásteèka se odfoukne pomocí vzduchové trysky. Tímto
zpùsobem vzniká surovina sklenìný støep pro sklárny. Jen pro
ilustraci, jeden metrický cent støepu mùže obsahovat jen dva
gramy neèistot. Už to ukazuje na nároènost sbìru skla.
Koneckoncù, kdo by chtìl mít ve sklenici zatavený kus drátu,
nebo kamene? Proto je potøeba dodržovat pokyny na
kontejnerech a odkládat do nich jen to správné sklo. Výše
uvedeným zpùsobem se bohužel nedá ze smìsného skla vyrobit
sklo bílé, ale vždy jen barevné. A proto se budeme setkávat s
kontejnery na bílé i barevné sklo.
Vzhledem k tomu, že se sklo zpracovává pøi teplotách
výraznì pøevyšujících teplotu 1000°C, nerozeznáte
recyklované sklo od toho pùvodního. A to je další výhoda
recyklace skla.
Správní odbor, Ing.Caroline Zahradníková; podklady : EKO KOM, a.s.

STRANA 3

Policie Èeské republiky
je tu pro nás
Vážení spoluobèané,
v èeské spoleènosti panuje pomìrnì široký konsensus mezi
odbornou a laickou veøejností v tom, že Policie ÈR nepracuje
ani 18 let po pádu totalitního režimu, tak jak by mìla. Pøetrvává
neustále pomyslný dluh v pøemìnì policie z represivního
orgánu totalitní moci na moderní policejní sbor orientovaný na
službu veøejnosti. Co je v souèasné dobì zøejmé, je
nespokojenost široké veøejnosti, tedy obèanù s policií. Pøíèiny
této nespokojenosti, která zdaleka není zpùsobena jen nadmìrnou medializací negativních kauz, si mùže každý ovìøit
zkušeností svou, nebo svých blízkých v každodenním životì.
Jde pøedevším o to, že policie není pro obèany tím, kdo je tady
kvùli nim, kdo je má chránit, kdo pøesnì ví, pøed jakými
ohroženími je má chránit, a kdo zná jejich potøeby a dává
neustále najevo ochotu komunikovat, kdo je hrdý na svou práci
a vykonává ji zodpovìdnì a s respektem a na koho je možno se
z respektem obrátit.
Tímto mi tedy dovolte, abych Vás informoval
o spoleèném setkání okresního øeditelství PÈR Klatovy se
starosty Mìsta Železná Ruda Ing. Michalem Šnebergrem
a Obce Prášily Mojmírem Kabátem a dalšími zainteresovanými
subjekty k projektu -Podpora a posílení prevence a metody
c o m u n i t p o l i c i n g v p r á c i P È R
v podmínkách zdejší policie, které probìhlo dne 22.5.2007
v 16.00 hod. na Mìstském úøadì v Železné Rudì. Na tomto
setkání byli zúèastnìní seznámeni s programem a reformou
Policie ÈR, souèinnosti PÈR s partnery na poli prevence,
s kriminalitou na pøíslušném teritoriu a zajišování bezpeènosti
a plynulosti dopravy. Dále na tomto setkání byli pøedstaveni
jednotliví policisté OO PÈR Železná Ruda, kteøí jsou územnì
odpovìdní za služební obvod Železná Ruda.
Z tohoto dùvodu s odvoláním na první odstavec tohoto
èlánku je mou povinností Vás v krátkosti informovat
o rozdìlení Mìsta Železná Ruda v rámci služebního obvodu
Železná Ruda Alžbìtín, Špièáku, obce Hojsov
a Stráž a obce Prášily do jednotlivých územních celkù za které
je územnì odpovìdno celkem 8 policistù z OO PÈR Železná
Ruda. Služební obvod Železná Ruda je rozdìlen na 10 úsekù.
Pod úsek A1 spadá ulice Javorská, Královácká, Zahradní územnì odpovìdný parp. Vörös, pod úsek è. A2 ulice
Belvederská, Šumavská, Nad tunelem, Pøíèná, Lyžaøská,
A. Kašpara, Pancíøská, prap. Podroužek, pod úsek è. A3 ulice
Krátká, U Øezné, Sportovní, Skláøská, územnì odpovìdný prap.
Cvachovec, pod úsek è. A4 ulice Krátká U Øezné, Nad
Rybníkem, K Samotám , Jaroslava Vojty, K Samotám Klatovská
- územnì odpovìdný prap. Razým, pod úsek è. A5 ul. Na Svahu,
Šumavská, 1. máje - územnì odpovìdný prap. Podroužek, pod
úsek oznaèen písmenem S-Špièák - územnì odpovìdný prap.
Štastný, prap. Zelenka, pod úsek oznaèen písmenem P- Prášily územnì odpovìdný - prap. Razým, pod úsek oznaèen písmenem
H Hojsova Stráž - územnì odpovìdný prap. Škach a pprap.
Gašpár, Nh-Hová Hùrka - zemnì odpovìdný prap. Razým.
V pøípadì Vaší potøeby a pomoci v rámci místní a vìcné
pøíslušnosti se s dùvìrou obracejte na -svého územnì
zodpovìdné policistu, který Vám bude vždy ochoten pomoci.
Pøípadnì se informujte na tel. èísle 376397281.
Chceme, aby naše služba, byla službou Vám, obèanùm.
Komisaø nadporuèík Bc. Bedøich KARL
vedoucí oddìlení
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Ceny služeb - a jak na nì?
Vážené kolegynì, vážení kolegové,myslím si, že jsem za
uplynulé období z valné vìtšiny pochopil, co vás trápí, co vám dìlá
problémy a èím by se mìla Asociace hotelù
a restaurací Èeské republiky zabývat. Jedná se zejména
o položky, které negativnì ovlivòují výši vašich režijních
i provozních nákladù, jako napø. DPH, poplatky kolektivním
správcùm, daò z pøíjmù, výše sociálního
a zdravotního pojištìní, pøípadnì další nesmyslná opatøení naší
legislativy, která jsou všakzrušena až v dobì, kdy jsme si všichni
nakoupili to, co nám zákony uložily.
Buïte si jisti, že chápeme svoji roli v napravování tìchto
diskrepancí. Víme, že musíme vìnovat pozornost
i tomu, co nám je pøipravováno do budoucna, a to nejenom našimi
ministerstvy, ale i poslanci a senátory, Evropskou unii nevyjímaje.
To budeme dìlat my.
Za zamyšlení by však stálo i to, co byste pro svoje lepší
hospodáøské výsledky mohli udìlat vy sami. Nechci si hrát na
chytrou horákyni, ale velmi èasto se v poslední dobì setkávám
s tím, jak v naivní pøedstavì, že se vám podaøí podnákladovou
cenou zlikvidovat konkurenci, nakonec zlikvidujete i sami sebe.
Nejdøíve pøíklad z oblasti restaurací: Budeme-li pøedpokládat,
že podnikáte poctivì, tak a poèítám, jak poèítám, tak ceny, za
které nìkteøí z vás jsou schopni nabídnout obìd, považuji za velký
zázrak, protože i kdyby cena obsahovala náklady za spotøebované
suroviny, nemùže již obsahovat náklady na strojní vybavení,
nájem, mzdové náklady, 19% DPH, náklady za vodu, energie atd.
Poraïte mi, jak máme za tyto podnikatele bojovat
s vládou, protože ministerští úøedníci nejsou hloupí a vìdí o tomto
problému také. Pøeètou si je totiž v novinách, kde se tím nìkteøí
pøímo chlubí. Jak dlouho to chtìjí tito
rádoby podnikatelé vydržet? Do první kontroly finanèního úøadu,
hygienikù, ministerstva práce a sociálních vìcí? To, že riskují, je
jejich vìc, ale nemìli by podrážet tu èást našich restauratérù, kteøí
se k podobným praktikám nechtìjí propùjèit, nejsou schopni uvaøit
obìd za 30 Kè a sklízejí za to invektivy a nadávky od svých
spoluobèanù, kteøí jim nepoctivce dávají za vzor. Bude proto
naším cílem i s tímto do budoucna nìco dìlat, protože o rovné
podmínky na trhu by nám mìlo jít všem.
Druhým pøíkladem jsou naše hotelová zaøízení. I ta pracují
èasto s cenami, jež budí obdiv. Opìt uvedu pøíklad: Objeví se
poptávka, kde je požadováno ubytování
s polopenzí za 18 EUR. Objeví se proto, že ten, kdo poptává, ví, že
se vždy najde nìkdo, kdo je ochoten tyto ceny akceptovat. Myslím
si, že není potøeba ani kalkulátoru k tomu, abychom zjistili, že
pokud se budeme chovat poctivì, pak si nevydìláme ani na
provozní náklady. Umìle tím snižujeme cenovou hladinu
a stavíme se do pozice levné destinace, a to nejenom v té
nejlevnìjší
kategorii. Za hubièky umí prodávat každý nedouk. My bychom
však mìli být odborníky, tudíž bychom mìli umìt zhodnotit naše
postavení na trhu, námi investované peníze i namáhavou práci. To
však èasto nedìláme, a proto
škodíme hlavnì sami sobì.
Jak jsem již výše uvedl, budeme dìlat maximum pro
zlepšování podmínek na restauraèním a hotelovém trhu. Zároveò
jsem však upozornil na to, kolik prostøedkù vám utíká proto, že
místo toho, abyste chtìli vydìlávat peníze, se snažíte zlikvidovat
za každou, tedy i neregulérní cenu svého souseda na trhu. Tam vám
totiž utíká více penìz než za DPH a další režijní i provozní náklady.
Bylo by omylem, kdyby si nìkdo tyto mé myšlenky vysvìtlil jako
nabádání ke kartelovým cenovým dohodám. Možná, že by ale bylo
dobré, kdyby každý nejdøíve zaèal sám u sebe.
(Pavel Hlinka, prezident AHR ÈR
)
(Se svolením autora pøevzato z odborného èasopisu pro cestovní ruch AHR
FÓRUM.. Zkratka AHR znamená Asociace hotelù a restaurací .)

Z èinnosti mìstské policie za kvìten 2007
V mìsíci kvìtnu strážníci øešili celkem 616 pøestupkù.Vìtšina
z tìchto pøestupkù byla proti bezpeènosti a plynulosti silnièního
provozu. Jednalo se o 298 pøestupkù z toho za pøekroèení rychlosti
bylo øešeno 11 pøestupkù. Blokovou pokutou bylo øešeno 131
pøestupkù, domluvou 167 pøestupkù.Ostatních pøestupkù øešili
strážníci 318. Blokovou pokutou bylo vyøešeno 123 pøestupkù
a domluvou 195 pøestupkù.
Celková èástka za uložené blokové pokuty èinila 153 700 Kè.
Naši strážníci se také ve spolupráci s hasièi úèastnili oslav
mezinárodního dne dìtí.Zde si dìti mohly prohlédnout vozidlo
mìstské policie a sami si vyzkoušet nìkteré z vybavení mìstské
policie, které používáme ke své každodenní práci.
Možná že jste si v minulém mìsíci všimli spoleèných hlídek
mìstské a státní policie pøi dopravnì bezpeènostních akcích.Tyto
akce budou i nadále pokraèovat v pøíštích mìsících.
Vedoucí strážník MP Železná Ruda, Schmidt Walter

Kudy, jak a kam v okolí
Železné Rudy
Praktické informace turistického centra
Je stále omezen vstup na turistické cesty v okolí
Železné Rudy?
K datu 12.6.2007 mùžeme podat následující informaci
k omezení vstupu na turistické trasy v oblasti Železnorudska:
Debrník - Polomské sedlo - Hùrka - Ascherlak - Vlèí jámy G.Hu - Polomská (tzv. Dálnice) - omezením vstupu se dle
zamìstnacù NP rozumí, že nejde o výslovný zákaz vstupu na tyto
trasy. Neustále hrozí nebezpeèí ohrožení zdraví nebo života
návštìvníkù z dùvodu provozu tìžební techniky a odvozu døeva
z letošní kalamity, a proto tedy omezení vstupu. VÝRAZNÌ
NEDOPORUÈOVÁN JE VSTUP DO LESA mimo cesty
a znaèené turistické trasy. Vstup do I.zón mimo vyznaèené trasy je
však zakázán ze zákona! Pravidla pohybu cykloturistù
a turistù na konkrétních cestách na území NP Šumava bude
vyznaèen na letáècích na vstupech do lesù, bude se jednat
o upozornìní na možné nebezpeèí v místech, kde toto bude hrozit.
Další postup NP Šumava bude ještì pøed prázdninami upøesnìn.
Ostatní turistické znaèené trasy jsou proøezané, uvolnìné,
schùdné.

Ne každý chce nebo mùže chodit pìšky. Jaké
možnosti mùže využít?
Lanová dráha Špièák - Hofmanky - Pancíø:je v provozu
dennì od 09:00 do 16:00 hod. Pøepravuje i jízdní kola. Jezdí
v pravidelných jednohodinových intervalech, pøi vìtším zájmu
nepøetržitì.
Lanová dráha v SA Špièák: je v provozu dennì od 15.6. do
15.9.2007, od 8:30 do 16:30 jezdí v pravidelných 30-ti minutových
intervalech, pøi dostateèném poètu návštìvníkù je provoz
nepøetržitý. Pøeprava jízdních kol je též možná.
Autobusové linky po Šumavì pojedou od 16.6. do 1.7.2007
a o d 1 . 9 . d o 3 0 . 9 . 2 0 0 7 v s o b o t u
a v nedìli vždy jednou dennì na trase Železná Ruda Špièák Kvilda
a zpìt, od 2.7. do 31.8. bude projíždìt Železnou Rudou nìkolik
spojù dennì do Kvildy a zpìt. Na tuto „páteøní linku“ navazují další
spoje po Šumavì, doprava jízdních kol na této lince je
samozøejmostí. Jízdní øády jsou k dispozici v ITC.

Alespoò jeden zajímavý cíl?
Rozhledna na Pancíøi je otevøena dennì, zároveò s provozem
restaurace. Možnost prohlídky okolí Pancíøe z rozhledny je v dobì
od 09:00 do 19:00 hod. Vstupné: dospìlí 10,-, dìti 5,- Kè.
ITC Železná Ruda, V.Šebelík
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ŠUMAVA - LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT
Pøíroda Èeské republiky, jakoby chtìla vynahradit absenci
moøe èi štítù velehor, dala Šumavì do vínku nesmírnì pestrou
nabídku pøírodních krás, pamìtihodností a „potravy“ pro kulturu
ducha i tìla.
Není divu, že vìtšina obyvatel naší krásné zemì si oblíbil
a nìkterou její èást avšak je zajímavé, že ten, kdo Šumavu kdy
navštívil, nemùže na ni zapomenout a vždy se sem rád vrací, má-li
k tomu pøíležitost. Známý èeskonìmecký spisovatel Karel
Klostermann dokázal ve své tvorbì sugestivnì popisovat krásu
šumavské krajiny, pøesto realita umožòuje jejímu návštìvníkovi ji
prožít ještì intenzivnìji.
Tìžko bychom hledali èlovìka, jehož by neokouzlila scenérie
údolí s Luzenským potokem a nejrùznìjšími lesními zákoutími,
slatìmi a loukami, Boubín, majestátní Smrèina, Schwarzenberský
plavební kanál, Bøezník a jeho okolí, Klostermannova chata,
ledovcová jezera, novì otevøená rozhledna na Poledníku,
Vchnicko-tetovský kanál, dosud neobjevené území kolem Keplù
a Zhùøí poblíž Železné Rudy, krása šumavských jezer na
Železnorudsku, Kašperskohorská vrchovina s bývalým
královským hradem Kašperk a nedalekou rozhlednou Javorník
a opravdu mnoho dalších zajímavostí a krás.
Šumava má statut Národního parku (vznikl v dubnu roku 1991)
a Chránìné krajinné oblasti (vznikla roku 1963). Profesionální
terénní pracovníci Národního parku Šumava by mìli být
vstøícnými informátory návštìvníkù. „Návštìvníci Šumavy, a už
pøijedou vlakem nebo autem, na kolech nebo pìší, by se nemìli
obávat žádných pøekážek po lednové vichøici,“ øíká mluvèí
správy NP a CHKO Šumava Radovan Holub. „Prakticky všechny
turistické trasy i v tìch nejpostiženìjších oblastech budou do
zaèátku prázdnin proklestìné a vyèištìné. To však neznamená, že
návštìvník se v exponovaných místech nesetká se zvýšeným

pohybem tìžební techniky. Nìkde bude prostì tøeba dávat vìtší
pozor, jet trochu pomaleji, nic víc.
Orkán KYRILL se sice podepsal neblaze na lesních porostech
a zpùsobil na nich znaèné škody, které se postupnì odstraòují jak
nejrychleji to jde. To ovšem nebrání turistùm v pøíjemném strávení
volného èasu. Naopak. Návštìvník by mìl na vlastní oèi vidìt, co
dokáže pøíroda. Šumavská krajina si pøesto udržela své kouzlo
a nechává tak v pozadí smutné dojmy z polomù. „Každý
návštìvník by si právì letos mìl sám udìlat obrázek o tom, co
pøíroda umí a že bychom jí nemìli porouèet, ale spíše jí
naslouchat. Pøíroda je vìtšinou krásná, ale nìkdy i zlá a
fatální,“ øekl Radovan Holub.
Šumava má však velký potenciál ve Správì Národního
parku, která ve spolupráci s provozovateli ubytovacích
a restauraèních zaøízení, rekondièních a jiných volno-èasových
aktivit skýtá široký prostor pro vyžití v každém roèním období.
Pøes všechny nepøíznì poèasí v letošním roce jsou chataøi,
hoteliéøi, provozovatelé hotelù a restaurací pøipraveni pøivítat
své hosty bìhem letního období a pøesvìdèit Vás o kvalitì
poskytovaných služeb.
A ještì jedno velké plus, které nelze opomenout, Šumava
vlastní a tím jsou její stálí obyvatelé. Jejich srdeènost a vstøícnost
se nemalou mìrou podílí na formování vztahu k Šumavské krajinì,
ale i vytváøení hlubšího srdeèného vztahu k ní. Ten, kdo Šumavu
nenavštívil je o mnohé ochuzen a dokud ji sám nenavštíví, tìžko
øeèenému uvìøí.

Pøijïte se zamilovat na Šumavì do Šumavy!!!
Tisková zpráva AHR ze 6. èervna 2007
Asociace hotelù a restaurací Èeské republiky o.s., Revoluèní 13, 110 00 Praha 1
Tel: + 420 236 042 388 Fax: + 420 236 042 319
e-mail: starek@ahrcr.cz , http:www.ahrcr.cz

Nabídka výstav a jiných akcí o prázdninách
Výstavy:
- Historie královského hvozdu v IS NP Šumava Alžbìtín do 20.10.2007
- Obrazy Zd.Papeše „Moje krajina bydlí na Šumavì“
v Muzeu v Žel.Rudì - do 24.06.2007
- Stálá výstava „Pohádková zemì nezemì“ pí.Klimtové,
p.Mlejnka na Brèálníku
- Stálá výstava-pohádkové bytosti, strašidelná knajpa
a Pivovarské muzeum v h. Grádl
- Stálá výstava historické motocykly, expozice loutek
v „Zámeèku“
Kulturnì spoleèenské akce
- Železnorudské rytíøské turnaje - pod belvederskými
sjezdovkami - 05.-08.07.2007
-Letní koncerty v Hojsovì Stráži kostel Neposkvrnìného
poèetí Panny Marie 07.07.2007, 18.07.2007, 23.07.2007,
04.08.2007, 18.08.2007, 31.08.2007.
- Slavnostní otevøení belvederského pivovaru. Zmìna
termínu na 20.-21.07.2007 z dùvodu prodloužení
administrativního øízení ohlednì povolení provozu, za což se
návštìvníkùm belvederští omlouvají. (Návrat
železnorudského piva, živá hudba, zaèátek v Pátek v 16:00
hod.). 22.07.2007 ochutnávka 10 druhù piv v hotelu
Belveder - od 14:00 hod., živá hudba, pivo z Moravy,
Slovenska, Nìmecka, Belgie, Holandska…/

- Den s Rádiem FM Plus - Samoty - 28.07.2007
(hudba, zábava, soutìže).
- Pivobraní v restauraci Nová Okula - poslední. èervencový
víkend
/živá hudba, zábava, moøe piva …./
- Døevìná olympiáda Hojsova Stráž - 18.08.2007 od 14:00
hod
/sportovnì zábavné odpoledne nejen pro dìti, obèerstvení/
Sportovní akce
- ŽELEZNORUDSKEJ
NOHÁÈ 3.roèník turnaje
v nohejbalu na høišti u Zákl.školy K.Klostermanna 23.06.2007 od 08:30 hod.
- Tenisový turnaj ve ètyøhøe pro rekreaèní hráèe na
kurtech penzionu VALMI - 30.06.02007 od 09:00 hod.
-Pošumavská liga horských kol, Samoty, souèást Dne
s Rádiem FM Plus, - 28.07.2007
-Pošumavská liga horských kol, Hojsova Stráž 29.07.2007;
(poslední závod celého seriálu, vyhlášení celkových
výsledkù)
-Tenisový turnaj ve dvouhøe pro rekreaèní hráèe na
kurtech penzionu VALMI - 01.09.2007 od 09:00 hod.
Další informace naleznete na www.sumava.net/itcruda.
nebo v dalších vydáních Železnorudskéhozpravodaje.
V.Šebelík, ITC Ž.Ruda. Tel./Fax: 376 397 033,
e-mail: itcruda@sumava.net

období: Kvìten - Èerven 2007

Èíslo/roèník: 5/2

Vážení ètenáøi,
další mìsíc nabitý událostmi je za námi a v již tradièním dvoustránkovém hasièském zpravodaji Vám pøinášíme pøehled zajímavých
událostí a akcí, které se zde konaly, nebo jsme poøádali, pøípadnì u nich zasahovali. Pokud budete hledat fotky z dìtského dne, èi
dalších akcí, musíte zavítat na naše internetové stránky, kde je dostatek prostoru k jejich umístìní

Události za Kvìten - Èerven:
Požár - 1x
Dopravní nehoda - 2x

Únik látek - 3x

Technická pomoc - 4x

13.5.2007 Likvidace nafty, vyteklé z osobního automobilu na èerpací stanici Petra.
14.5.2007 Odstranìní spadlé špice smrku, který blokoval jeden jízdní pruh silnice,
nad obcí Javorná.
15.5.2007 Požár lesa na Hojsovì Stráži. Jednalo se o koøenový požár, kterým byly
zasaženy dva smrky a okolní hrabanka o celkové ploše 6 metrù
ètvereèních. Použitím vysokotlakého proudu z Tatry 815 byl požár po
15 minutách zlikvidován.
19.5.2007 Otevøení dveøí od plynové kotelny v domì v ulici 1. Máje.
20.5.2007 Likvidace 7 olejových skvrn o délce pøibližnì 700 metrù na 10km úseku.
(Krásná noèní 3 hodinová práce, za kterou øidièi vozidla „dìkujeme“.
Pøestože si øidiè byl vìdom poškození svého vozu, dále pokraèoval
z Nové Hùrky až do Železné Rudy )
23.5.2007 Odstraòování následkù dopravní nehody dvou osobních automobilù
v Alžbìtínì. Jako vždy bylo zabezpeèeno místo nehody a provedena
protipožární opatøení. Po vyšetøení nehody Policií ÈR byla vozovka
uklizena od rozbitých èástí vozù a jednotka se vrátila zpìt na
základnu. Událost se obešla bez zranìní.
26.5.2007 Událost nahlášena nìmeckým cestujícím z vlaku. Mìlo se jednat o strom
spadlý do kolejištì. Místo nebylo pøesnì známo, tudíž posádka Felicie
šla 1+1 (velitel družstva + hasiè) smìrem z Alžbìtína do Ž.R., další
hlídka 1+1 smìrem do Alžbìtína z prvního viaduktu vzdáleného 300m
od hasièárny a posádka RZA Nissan 1+1 zaèala s hledánímod nádraží
Železná Ruda mìsto. Na vlak
stojící na kolejišti
narazila hlídka,
která šla od prvního viaduktu smìrem do Alžbìtína. Na místo postupnì dojela
RZA a Felicie. Vzalo se náèiní z aut a hurá do terénu. Na místì bylo zjištìno, že
vlak nestihl dobrzdit v dlouhé zatáèce a narazil do dvou stromù, které ležely
v kolejišti. Díky duchapøítomnosti strojvedoucího a vèasnému brždìní
nedošlo k významným škodám na lokomotivì, která jeden strom pøerazila
a druhý ohnula. Za pomoci motorové pily bylo ihned zapoèato s likvidaèními
pracemi a po pùl hodinì byly stromy odstranìny. Na místo se dále dostavili
zamìstnanci ÈD, kteøí okolí tratì dále doèistili a my se vrátili zpìt na základnu.
Událost se obešla bez zranìní. Všichni cestující vystoupili a odešli pìšky pøed
naším pøíjezdem.
5.6.2007 Dopravní nehoda osobního automobilu a lesní zvìøe. Jednalo se o støet vozu BMW a srny. Nehoda byla špatnì nahlášena a proto jsme
z pùvodní Javorné zajíždìli až mezi obce Bøezí a Hoøákov. Pøi této události srna zahynula a na voze bylo rozbito pouze pravé
svìtlo. Zásah se obešel bez naší èinnosti.
7.6.2007 Další odstranìní úniku provozních náplní, které vytekly na parkovištì Kryštof z osobního automobilu zde zaparkovaného.

Sponzor ! :
Pøed nìkolika týdny jsme obdržely sponzorským darem od firmy Comfort sdružení a.s. Plzeò
(www.comfort-as.cz) 6 nových radiostanic Motorola CP 160 se 4-mi lehkými VOXy, které umožòují
používání radiostanice i když je v kapse. Tudíž velmi komfortní a praktické. Tímto firmì Comfort
sdružení a.s. Plzeò, za tento významný, pøibližnì 70-ti tisícový dar mnohokrát dìkujeme.

Hasièská soutìž:
V sobotu 26. 5. probìhla na Železné Rudì okrsková soutìž v požárním útoku a štafetì na 4 x 100 metrù. Jak
bylo již nìkolikrát øeèeno, letos poprvé soutìžilo i družstvo našich „veteránù“, které bez pøedchozích
cvièení skonèilo na pìkném 5. místì, z celkových 8 družstev. Vítìzství si odvezlo družstvo z Dešenic.
Druhá se umístila Železná Ruda mladší a 3. místo si odvezli hasièi z Hojsovy Stráže.

Dìtský den 2007
Tak jako každý rok, i letos jsme poøádali Dìtský
den, pro naše nejmenší ratolesti.
Na místním fotbalovém høišti byly po jedné
hodinì odpolední pøipraveny soutìže a hry
o stovky cen a sladkostí. A tak jako tomu bylo
v posledních tøech letech, i letos nám poèasí opìt
pøíliš nepøálo a obèas lehce zapršelo. Ale i pøes tuto vadu na kráse
dìtského dne, pøišlo mnoho a mnoho dìtí. Po soutìžích a hrách, které
skonèily po hodinì a pùl, pøišly na øadu ukázky techniky - a to
hasièské, horské služby, mìstské policie a odtahové služby. Dìti i
dospìlí okukovali techniku a vybavení, mezitím se pøipravila ukázka
zásahu pøi dopravní nehodì dvou vozidel.

Na místo nehody pøijela v rámci hlídkové èinnosti Mìstská
Policie ŽR, která událost nahlásila Hasièùm a Horské
službì. Pøed jejich pøíjezdem zatím zabezpeèila místo
a strážníci se snažili dostat ke zranìnému øidièi. To se
bohužel nepovedlo, protože dveøe byly zablokované a tak
pøišly ke slovu vyprošovací nástroje hasièù. Bìhem pár
minut hasièi nìkolika šikovnými støihy uvìznìného

a zranìného øidièe vyprostili, spoleènì se èlenem horské služby
ošetøili, naložili na nosítka a odvezli naproti záchranné službì.
Po nìkolika dalších minutách na místo dojela Odtahová služba
Pospíšil a naložila havarovaný vùz.

vùz byl na žádost všech dìtí ještì zapálen a poté pomoci
vysokotlakého proudu uhašen. Poté byl také naložen
pomoci hydraulické ruky na odtahovou službu a odvezen.
Ukázky sklidily velký potlesk a bylo vidìt, že dìti velmi
zaujaly, což nám potvrdila i uèitelka školy v pøírodì, která

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 8

Èerven v MŠ
MDD oslavily dìti v mateøské škole pìknými výlety do
okolí Železné Rudy. 2.tøída Sluníèek se vydala po pohádkové
stezce k hotelu Grádl. Správnou cestu ukazovaly dìtem
barevné mašlièky. Každá pohádková bytost oslovila dìti
dopisem s úkoly, které byly zamìøené na ochranu pøírody, na
zruènost, pohotovost, obratnost. V cíli cesty nakreslily dìti
hezký obrázek køídou na asfalt a prohlédly si pohádkovou
knajpu, kde na nì strašidelnì vykukovali skøeti, víly, vodníci,
èarodìjnice, …Jejich vìdomosti, úsilí a stateènost byly
odmìnìny zmrzlinovým pohárem v hotelu Grádl, za který
dìkujeme p.F.Strnadovi.
3.tøída Brouèkù vyšla po cyklostezce do Alžbìtína. V
nádražní budovì v informaèním centru se dìtí ochotnì ujal
jako prùvodce p.Mareš. Dìtem poutavì vyprávìl o každé
expozici, na modelu Šumavy ukázal èeskou stranu
a Bavorský les, dìti vyslechly pøíbìh o putování kapièky.
Pøed informaèním centrem si dìti prohlédly sklenìnou
Noemovu archu - symbol køehkosti vztahù mezi lidmi,
soužití, ale také ochrany naší spoleèné pøírody. Dìkujeme
p.Marešovi za vyèerpávající vyprávìní a také za
upomínkové pøedmìty a dobrùtky, které dìti dostaly. Plné
hezkých dojmù se vracely do MŠ vláèkem.
4.tøída Èmelákù se rozdìlila na dvì skupiny a zahrála si
hru „stopovaná“ v lese za hotelem Belveder. První skupina
pøipravovala dopisy s úkoly o pøírodì, o ekologii, o našem
mìstì a jeho okolí, o našem hlavním mìstì, … Dìti si
zazpívaly, zasoutìžily a po splnìní všech úkolù se obì
skupiny setkaly. V lese hledaly ukrytý poklad, který nebyl
jedinou odmìnou. V hotelu Belveder se osvìžily
zmrzlinovým pohárem, za který dìkujeme p.F.Strnadovi ml.
Díky paním uèitelkám, které pøipravily pro dìti zajímavé
trasy výletù, a díky našim sponzorùm (hotel Grádl, hotel
Belveder, pí Magda Majerová, p.Mareš z informaèního
centra) si dìti svùj svátek pìknì užily.
Na konci školního roku všechny dìti mateøské školy
zúroèily své pohybové dovednosti na letní olympiádì, kterou
jsme uskuteènili v úterý 5.6.2007 na høišti ZŠ. Dìti soutìžily
ve ètyøech disciplínách - bìh, bìh pøes pøekážky, skok do
dálky, hod míèkem do dálky. Za vydatného povzbuzování
svých kamarádù se dìti snažily dosáhnout co nejlepších
výsledkù. Na stupnì vítìzù vystoupili první tøi nejlepší
a dostali medaile obratné koèièky, ale ostatní také neodešli
s prázdnou. Všichni dostali diplom a papírovou kytièku
plnou sladkostí, kterou vyrobily dìti na výtvarném kroužku
v mateøské škole.
Ve ètvrtek 7.6.2007 navštívil naší MŠ policista praporèík
Josef Škach a pøipravil pro dìti dopravní høištì. Dìti si
nejprve pøipomnìly dùležité dopravní znaèky, chování na
silnici, na krajnici a na chodníku, jak má vypadat správnì
vybavené kolo. Dìti si pøivezly z domova svá kola
a kolobìžky a na dopravním høišti si vyzkoušely dodržovat
pravidla silnièního provozu. Policista dìti opravoval, ale
také pochválil. Malí cyklisté dostali omalovánky, obrázky
s dùležitými telefonními èísly a s desaterem policisty - jak se
správnì chovat v rùzných životních situacích. Nechybìla
sladká odmìna. Moc se nám dopravní høištì líbilo a budeme
se tìšit na další spolupráci s policií ÈR.
Na rozlouèenou pøed prázdninami nesmí chybìt nìjaký
delší výlet. I naši nejmenší se na nìj tìší. Dìti pojedou
13.6.2007 na westernový ranè Podolí u Bìšin. Uvidí tam

ukázky kovbojského umìní, mohou si vyzkoušet ovládat
laso, tomahavk, oštìpy, budou jezdit na ponících a opékat si
vuøty. Doufáme, že nám poèasí dopøeje, aby se výlet vydaøil.
Jako tradiènì na konci èervna se rozlouèíme s našimi
pøedškoláky slavností „výkop“ a šerpováním budoucích
prvòáèkù.
/za MŠ Ludmila Havelková/

U ZŠ vznikne geologická expozice
V následujících mìsících bude kolem základní školy opìt
stavební ruch. Na pozemku pøed školou totiž bude postupnì
vznikat geologická expozice, která by mìla jak žákùm, tak
i návštìvníkùm Železné Rudy pøiblížit geologický vývoj
Šumavy a seznámit je s horninami typickými pro tuto oblast.
Na vzniku expozice se spoleènì podílejí obec, ZŠ Železná
Ruda a Zelené srdce Evropy se sídlem v Èeských
Budìjovicích. Na uskuteènìní zámìru byly poskytnuty
finanèní prostøedky z Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpoètu ÈR. Autorem expozice bude geolog
Jihoèeského muzea p. RNDr. Petr Rajlich, CSc.

Smola

KRAJSKÉ ZÁPOLENÍ MLADÝCH ZDRAVOTNIC
V minulém èísle jste se mohli doèíst o vítìzství hlídek
mladých zdravotníkù z naší školy v okresním kole
v Klatovech a o postupu do krajského kola.
Krajské kolo soutìže hlídek mladých zdravotníkù se
konalo v sobotu 2.èervna v Sokolovì. Obì hlídky, tedy
zdravotnice I. i II. stupnì, opìt prokázaly perfektní
dovednosti z oblasti poskytování 1. pomoci, pøedvedly
zpùsoby obvazové techniky i transportu ranìných. Hlídka
II.stupnì se s nepatrnou ztrátou na vítìze umístila na krásném
2. místì. Hlídka I.stupnì pak opìt nenašla ani v krajské
konkurenci pøemožitele a zvítìzila ! Všem gratulujeme !
Naše nejmladší zdravotnice se teï dál pilnì pøipravují,
protože je èeká další soutìž, a to republiková, tentokrát ve
Vsetínì ve dnech 22. až 24. èervna.
Držme jim všem pìsti, a i tam uspìjí co nejlépe.
(O výsledku vám pøinesu zprávu v dalším èísle a doufám, že
bude pøíznivá.)
Jana Prošková
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Pomozte Juránkovì chatì!
Èeský skiklub v Plzni, poslední majitel Juránkovy chaty,
se obrací s prosbou na všechny její pamìtníky, kteøí by mohli
dosvìdèit cokoliv o jejím tragickém konci v polovinì
padesátých let minulého století, kdy došlo ke zøízení
zakázaného pohranièního pásma, ve kterém byly všechny
stavby zbourány,.
Chata vedená v katastru Hojsovy Stráže pod èp. 146 byla
v té dobì znièena pøíslušníky 7. roty Pohranièní stráže
umístìné na Èerném jezeøe. V neúplných archivních
dokumentech Okresního archivu
v Klatovech a ústøedního archivu Ministerstva vnitra se
nezachovaly žádné záznamy, které by potvrdily, kdy a za
jakých okolností
k tomu došlo.
Ani z operaèní
oblasti 8. roty PS
umístìné na
Svarožné, se žádné
z á z n a m y
nezachovaly.
Podle zákona
mìly být všechny
d e m o l i c e
v zakázaném pásmu
hlášeny pøíslušným
Místním národním
výborùm, ale pokud
k tomu došlo, bylo
všechno skartováno.
Ke svìdkùm, kteøí by
mohli o konci
Juránkovy chaty nìco vìdìt, patøí jistì i zamìstnanci
tehdejších Statních lesù, kteøí mìli do oblasti vedle
pøíslušníkù PS také pøístup.
Èeský skiklub v Plzni uvítá všechny informace, které by
vedly k objasnìní posledních dnù Juránkovy chaty, která od
roku 1922 až do roku 1948 pøispìla k rozvoji turistického
a zvláštì lyžaøského ruchu na Železnorudsku. Je žádoucí, aby
byla døív nebo pozdìji obnovena a všem, kteøí se o to

zaslouží, bude patøit dík všech návštìvníkù tohoto koutku
Šumavy.
Chata stála ve výši 1320 m n.v. v sedle mezi Svarohem
a Jezerní horou a poskytovala celoroènì pøístøeší všem
procházejícím turistùm. Zaruèovala krásný výhled na celý
pás alpských vrcholkù a její nadmoøská výška byla zárukou
dobrých snìhových podmínek i v teplejších zimách.
Èeský skiklub v Plzni si pøipomíná v tomto roce sté
výroèí svého založení. Podaøí-li se pøi té pøíležitosti získat
dost nových èlenù hlavnì z øad západoèeské mládeže, bude
i o budoucnost Juránkovy chaty dobøe postaráno.
Juránkova chata pøedstavuje pro Èeský skiklub v Plzni
alfu i omegu jeho existence a její obnova je žádoucí pro
celou šumavskou a zvl. železnorudskou turistiku. Dosavadní
neochota Šunapu a Státních lesù dát souhlas k jejímu
obnovení je
nepochopitelná
a staví se proti
veškeré turistické
v e ø e j n o s t i
a malicherné
výmluvy odkazující
na ochranu tetøeva
nikdo nebere vážnì.
Tetøevi tam byli pøed
válkou i po válce
a nikdo je navzdory
t e h d e j š í m u
turistickému ruchu
nevyhubil. Je však
v
e
l
m
i
pravdìpodobné, že
citované organizace
chtìjí zakrýt za
ohrožením tetøevù prosazení svých cílù, nekontrolované
drancování lesù a prodej døeva i v oblastech, kam nemá
veøejnost pøístup. Zvláštì poslední rozsáhlé polomy
naznaèují, že je tato domnìnka pravdìpodobná.
Za Èeský skiklub v Plzni Ing. Norbert Lang, jednatel klubu,
Pražská 43, 30100 Plzeò, e-mail: n.lang@seznam.cz, mobil:
606379600

Co na to øíká CHKO Šumava?
Správa NP a CHKO Šumava plní
povinnosti, které jí uložila tato
spoleènost ve formì pravidel ochrany
pøírody obsažených v pøíslušném
zákonì na ochranu pøírody a krajiny.
Zamìstnanci Správy nemají žádné
boèní nebo postranní osobní úmysly,
které by aplikovali pøi své práci, jsou
pod takovou veøejnou kontrolou, že
kdyby se nìkterý z nás takové úchylky
dopustil, nemohl by na Správì dále
pracovat. Pravidla ochrany pøírody - napøíklad tetøeva,
jemuž hrozí v Èechách vyhynutí, ale i jiných druhù rostlin a
živoèichù, jsou naprosto jasnì stanovená a nelze je obejít. Pøi
nedostateèné znalosti situace jejich vymáhání skuteènì
mùže vypadat nepochopitelnì, ale vìøte, že témìø každý, kdo
se seznámil s okolnostmi, za jakých mùže Správa konat to èi

ono, došel k závìru, že jinak to asi
nejde.Jistì, každá se zájmových
skupin má své priority. Skiklub si
své priority vybírá sám. Správa si
své priority nevybírá-ty jsou jí
stanoveny. Nikdy jsme se však
nebránili tomu, abychom vìc
podrobnì vysvìtlili, popsali, nebo
doporuèili legální postupy. Autor
uvedeného èlánku mne dosud
nenavštívil, nedal mi šanci, abych
mu vysvìtlil, všechny aspekty této vìci. Nevím, zda to
pomùže, ale tøeba právì touto cestou nastane obrat,
sejdeme se, probereme to, a tøeba nás pak Skiklub pøestane
oèeròovat. Rád bych se o vysvìtlení pøíèin pokusil,
dostanu-li šanci.
Pavel Hubený
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Dokážeš to taky!
Na poèátku sobotní akce ZO Svazu zdravotnì
postižených v Železné Rudì byla celostátní výzva Aliance
èeských organizací a žen s rakovinou prsu.
A opravdu jí nešlo odolat. Pøipojila se naše organizace
i s novì otevøeným MAMMAHELPEM v Plzni a chtìli jsme
podpoøit všechny ženy s onkologickým onemocnìním
výstupem také u nás na Šumavì.
Z které strany zaèít?
Bylo nádherné až letní odpoledne, i když se psal
26.kvìten 2007. Vìøíme, že všichni, kdo ve 13hodin
zahajovali u zámeèku v Železné Rudì, byli spokojeni. Pan

a ruce si s VÁMI podáme. Za dmìnu mlsáme a zpíváme.“
U ohnì jsme si opekli párky a ještì posedìli. Pøijeli za
n á m i i z á c h r a n á ø i z H o r s k é s l u ž b y, a b y n á s
podpoøili.Dìkujeme.
Dìkujeme sponzorùm a pøedevším firmì ROCHE,
pekárnì Alžbìtín, øeznictví Šneberger a hlavnì panu

starosta ing.Michal Šneberger
a
paní senátorka
JUDr.Jiøina Rieplová zahájili slavnostnì letní turistickou
sezonu v Železné Rudì a podpoøili naši akci „Dokážeš to
taky“. Šli s spolu námi køížovou cestou na Belveder 902 m.n
m. Pøi cestì nahoru se pøidali další turisté a turistky.

Františku Strnadovi. Když jsem akci pøipravovala, bylo
úžasné spolupracovat s panem Františkem Strnadem. Jeho
solidarita s nemocnými a zdravotnì postiženými je zcela
pøirozená. Nic není problém. Sponzorsky zajistil hudbu,
obèerstvení i dopravu pro ty, kdo opravdu nemohli vyjít.
Dìkujeme za pøíjemné prostøedí na Belvederu.
Podaøilo se to co bylo hlavním cílem: aby se lidé potkali,
spolu mluvili a vìdìli, že s nemocí nemá èlovìk zùstat
sám!Dìkuji všem co pøišli a pochopili! DOKÁZALI
JSME TO AKY !!!!!
Míla Hájková ZOSZP Železná Ruda

S výstupem jsme se poprali a dorazili na vrchol.Na
vrcholové listinì je 82 podpisù. Nejmladší úèastnice byla
narozena v roce 2005 a ta nejstarší paní v roce.1929.
U hotelu Belveder, kde nás èekala hudba pana Františka
Strnada se podávala káva se zákusky z pekárny Alžbìtín.
Posezení s hudbou se móóóóc líbilo a hlavnì se i zpívalo.
V 17hodin jsme zapálili oheò a poslali poselství nejen
na Snìžku,ale i ostatní vrcholy hor naší republiky - spojili
jsme se vzdušnou èarou a byl to krásný pocit , který
vyjadøuje naše sms :
„Dokázali jsme to taky! Vylezli jsme nad oblaky! Ze
Šumavy voláme, a taky dost hekáme. Na pozdrav èekáme
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Sociální služby podle nového zákona - 3.èást
Necháme jednou provždy spát
Marii Terezii a budeme se vìnovat
sociálnímu poradenství. Dnes vás
seznámím s jednotlivými druhy
sociálních služeb, které jsou podle
zákona 108/2006 Sb. O sociálních
službách poskytovány. A aby toho
nebylo pøíliš najednou, budu se
vìnovat službám sociální péèe.
Jsou to tyto služby:
·
osobní asistence
·peèovatelská služba
·tísòová péèe
·prùvodcovské a pøedèítatelské
služby
·podpora samostatného bydlení
·odlehèovací služby

·centra denních služeb
·denní stacionáøe
·týdenní stacionáøe
·domovy pro osoby se zdravotním
postižením
·domovy pro seniory
·domovy se zvláštním režimem
·chránìné bydlení
Osobní asistenci využívají osoby,
které vzhledem ke svému tìžkému
zdravotnímu postižení nezvládají øadu
základních úkonù péèe o svoji osobu.
Jsou to zejména osoby s tìžkým
tìlesným ( paraplegici,
kvadruplegici…) mentálním, nebo
kombinovaným postižením.
Peèovatelskou službu využívají nejen

Zvíøata a rostliny celého svìta
Blíží se konec školního roku, doba, na kterou se tìší
všichni žáci a konec koncù i uèitelé. Èerven bývá pravidelnì
zpestøen exkurzemi a výlety.
6. èervna.vyrazily všichni žáci 6. - 9. roèníku do Prahy.
Naším cílem bylo však nejen relaxování, ale
i poznání. Téma dne: zvíøata a rostliny celého svìta.Pražská
botanická zahrada s
tropickým skleníkem
a zoologická zahrada
nás velmi potìšíly.
Dospìlí i dìti mìli
možnost "vidìt" kus
svìta. Za všechny si
troufám øíci, že se
tìšíme
na další
podobné akce.
(CtiDra)

Dopis ètenáøky

lidé postižení ale i starší obèané, kteøí
již obtížnì zvládají nìkteré úkony
denního života (nákupy vaøení vìtší
úlid apod,). Tísòová péèe je urèena
pøedevším osobám, které se pøechodnì
dostaly do tíživé životní situace.
Prùvodcovské a pøedèítatelské služby
jsou urèeny osobám se zrakovým
postižením.
Další služby si probereme zase
pøíštì. Pokud ale budete mít konkrétní
dotazy nebo vlastní problém v této
oblasti, mùžete se obrátit na Poradnu
pro uživatele sociálních služeb
v Klatovech, Vídeòská 9/IV, nebo
zavolat na telefonní èíslo 376 323 527
nebo 775 786 003.
M i r o s l a v
H o r y n a ,
poradce pro uživatele sociálních služeb

Nejrychlejší opìt lyžaø
Za krásného letního poèasí pøišlo na Belveder si zazávodit
na 28. roèník Bìhu jarním Železnorudskem skoro 140
závodníkù všech kategorií. Poøadatelé z Tatranu a Ski klubu
pripravili nároèný lesní kros, museli upravit tratì po likvidaci
lesní kalamity. V závodu žen na 5 km zvítìzila Kamila
Pavlásková ze Ski klubu Šumava pøed domácí Lucií
Šrailovou.
Nejrychlejším mužem na osmikilometrové trati byl
šumavský lyžaø Martin Šimurda z Kašperských Hor. Za ním
pøibìhli Tomáš Görner z Klatov a Zbynìk Pavlásek ze Ski
Šumava. Veteráni Josef Rùžièka a Ctirad Drahorád obsadili
ve svých kategoriích shodnì 3. místo.
Daøilo se i juniorovi Janu Šrailovi, který obsadil 2. místo
na pìtikilometrové trati. Poøadatelé se tìší na Vaši úèast
v druhém díle bìžeckých závodù 28. záøí u základní školy.
(CtiDra)

Quo vadis, Železná Rudo?
Snad každý turista, který pøijede na Železnorudsko, je
okouzlen. Panorama hor, pøekrásná pøíroda a blízkost
sousedního Nìmecka s Velkým Javorem, lákají k výletùm už
na první pohled. Poèáteèní dojem bývá silný, mnozí
návštìvníci zatouží ještì se nìkdy vrátit.
Všechna ta úvodní plus ale mohou být smazána po
krátkém èase. Všímavý host pozná, když urèitá zákoutí
v ubytovacím zaøízení nebyla delší èas dotèena vodou, když
jídlo je ošizeno, když ceny vèetnì kurzu euro - koruna jsou
velkorysé, avšak ve prospìch hotelù. Z toho všeho pak
nabyde dojmu, že snad ani není pøíliš vítaný host a nastane
okamžik, kdy zaène zvažovat, vrátí-li se ještì vùbec nìkdy.
Železná Ruda už sama svými vykøièenými domy, rozsáhlými
vietnamskými tržnicemi nepùsobí dobrým dojmem
a vzbuzuje nelibost. Našim bavorským sousedùm to nevadí,
naopak! Ale co my, Èeši? Quo vadis, Železná Rudo? G.B.

Vítìzové hlavního závodu Bìhu jarním Železnorudskem. 1. F. Kukaò, Gama
ŽR, 2. K. Voráèek, Dolany, 3. C. Drahorád TJ Tatran ŽR.(foto - CtiDra)
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Z èinnosti pìveckého sboru
V uplynulých mìsících jsme absolvovali øadu vystoupení
pro veøejnost v našem mìstì i mimo nì.
Struènì z naší èinnosti - 5.5. - samostatný koncert s hosty
z Horažïovic(soubor Prácheò) - mile nás pøekvapila úèast
a zájem místních posluchaèù. 10.5. jsme se podíleli na
programu ke Dni matek poøádaném místní organizací Svazu
invalidù. 20.5. - kulturní program u INFO centra Alžbìtín Sklenìná archa, 14.6. - vystoupení na prezentaèní akci
Klatovského deníku v našem mìstì, 15.6. - pásmo skladeb pøi
prezentaci knihy o Bavorsko - èeské pøeshranièní spolupráci
ve Zwieselu. Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí nás
podporují - panu starostovi Šnebergrovi, panu øediteli
P a e d D r. S m o l o v i i p a n u C h a b r o v i ( n e z i š t n á
fotodokumentace naší èinnosti). S potìšením zjišujeme, že
náš spoleèný koníèek pøináší radost nám i našim
spoluobèanùm a pomáhá zlepšit obraz našeho mìsta
v blízkém regionu i u našich bavorských sousedù.
Libuše Löffelmannová

Fotografie zachycuje vystoupení sboru na hranièním nádraží, pøi
pøíležitosti Sklenìné archy. (foto, ¡YSS Železná Ruda)

Poznáváte?
Poklid letního dne, jasná sluneèná obloha, prázdniny,
dovolená. To na nás z obrázku pøímo dýchá.Kdo by si
nepøál strávit své zasloužené volno v podobném
pøíjemném prostøedí.
Zdá se, že v dnešní Železné Rudì jsou jen místa rušná
a ještì rušnìjší.
Historická pohlednice pøedstavuje hotel Kroupa
v pozadí s Velkým Javorem ve dvacátých letech minulého
století. Kde pøesnì se hotel nacházel, nebo snad budova
stále stojí, aèkoliv má jiný kabát? Kdo byl jeho majitelem?
Zná nìkdo ze souèasných obyvatel a návštìvníkù
Železné Rudy historii hotelu?
(Zdroj: V. Chabr, text: V Drahorádová)

Letní pranostiky
Èerven
Chladný kvìten, èerven vlažný - je pro sýpky, sudy
blažný.Netøeba v èervnu o déš prositi, pøijde, jak zaène
kositi. Èasto-li se v èervnu hrom ozývá, kalné léto potom
pøicházívá. Èerven-li více sucho než mokro bývá, urodí se
hojnost dobrého vína.Jak èerven teplem záøí, takový bude i
mìsíc záøí. Jaký èerven, takový i prosinec. Jaká parna se v
èervnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
8. èerven
Medardova kápì, ètyøicet dní kape. Když prší na Medarda,
namokne každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho
roku houby rùst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani
mráz vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy
nepokazí.

15. èerven
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita. Prší-li na svatého
Víta, jest úrodný rok, ale žádný jeèmen.
21. èerven
Na svatého Aloise, poseè louku neboj se.

Èervenec
Co èervenec neuvaøí - srpen nedopeèe. Na mokrý èervenec
následuje bouøe a krupobití. Jaký èervenec, takový leden.
Když èervenec pìknì høeje, o vánocích se zima zaskvìje.
4. èervenec
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
13. èervenec
Na Markétu když prší, oøechy ze stromu srší.
25. èervenec
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
26. èervenec
Svatá Anna - chladna z rána.
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