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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, hlavní letní turistická sezóna končí a s ní období léta. Pro
někoho to znamená konec dovolené, pro podnikatele v našem městě oddych po
rušné letní sezóně a zamyšlení nad tím, co bude třeba zlepšit pro sezónu příští.
Podlemého názoru byla návštěvnost ze srany německých i českých návštěvníků
vyšší a dařilo se nám v médiích vytvářet pozitivní obraz města. Dobré prezentaci
jistě přispěly akce jako znovuotevření pivovaru, vyhlášená cukrárna Charlotte,
která svým titulem nejlepší cukrárna v republice trvale oslovuje návštěvníky,
stejně jako další podnikatelé přispívající k dobrému jménu Železnorudska. Za to je
jim potřeba poděkovat.
Kauza Bike park na Špičáku na jedné straně ukázala potřebu vytvářet a podporovat
aktivity oslovující návštěvníky, a zároveň mít znečnou trpělivost v boji s úředním
šimlem. Bez zatraktivnění a nabídky dalších lákadel pro turistiku a sport na
Špičáku, v Železné Rudě i Alžbětíně se Železnorudsko neobejde a jsou nezbytné
pro pozitivní ekonomický vývoj v celé naší části Šumavy. Změnou vedení
Národního parku Šumava a v osobě ředitele parku, Ing. Krejčího, očekáváme
pochopení potřeb obcí v národním parku a potřeb města Železná Ruda a osobně
udělám vše pro to, aby záměr vybudovat v Železné Rudě návštěvnické centrum
Národního parku Šumava byl realizován. Co to může přinést pro tvorbu
pracovních míst a zatraktivnění Železnorudska není třeba diskutovat. Veřejnost si
jistě všimla, že probíhá přestavba železniční zastávky Železná Ruda - centrum.
Objekty, původně vlastnictví města, byly odprodány Českým drahám a vznikne
plnohodnotná zastávka, kde budou moci zastavovat všechny vlakové soupravy
projíždějící od Alžbětína na Špičák a dále do Klatov. Ze strany veřejnosti bude
třeba trpělivosti s obtížemi spojenými s výstavbou v centru města. Je nutná nejen
výluka železniční dopravy, ale zřejmě se na několik dní bude muset uzavřít i silnice
1. třídy kvůli přestavbě železničního přejezdu a bývalého hotelu Skalka. Lze
doufat, že všechna jednání dopadnou tak, aby omezení trvala co nejkratší dobu.
Akce bude dokončena v listopadu.
Poslední slunné dny, které ještě v průběhu podzimu připomenou odcházející léto,
nám všem určitě připomenou nutnost přípravy na zimní sezónu. Po loňském
nedostatku sněhu k nám bude jistě paní Příroda přívětivější a pro zimní pohodu
a možnost provozování zimních sportů nám dopřeje sněhovou pokrývku
nezbytnou pro úspěch nás všech.

Finanční situace města se zlepšuje
V poslední době jste asi nejednou slyšeli o tíživé finanční situaci města. Možná
zprávy hovořily o blížícím se finančním krachu. Situace v uplynulých třech
čtvrtletích skutečně měla daleko ke stabilitě. Bylo nuno absolvovat mnoho více či
méně nepříjemných jednání. Nakonec se nám podařilo překonat téměř všechny
tíživé finanční problémy. V nejbližších dnech počítáme i s úhradou dluhu Silnicím
Klatovy, které nám dokázaly na zaplacení čekat téměř rok. Všechny občany chci
ujistit, že ekonomický odbor usiluje o stabilizaci financí
a věřím, že i ve spolupráci s krajským úřadem se nám podaří udržet začatý
pozitivní vývoj.
Mgr. J. Kvapil.

Www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Správní odbor
informace
Město Železná Ruda již dlouhou dobu
spolupracuj s firmou EKO-KOM, a.s.
Tato firma se specializuje na
separované odpady. Spolupráce s
firmou se úspěšně rozvíjía díky této
úspěšné spolupráci bylo koncem srpna
po městě rozmístěno 8 nových bílých
zvonů sloužících ke sběru bílého skla.
Stanoviště pro tyto nové zvony jsou:
Tř. 1.máje, A. Kašpara, Belvederská,
U Řezné, Krátká, U Pořádků, Špičák
– Jezerka, Hojsova Stráž.
Bílé zvony jsou určeny pro sklo bílé
(zavařovací sklenice, bílé nápojové
lahve, apod.), do zelených zvonů patří
sklo ostatních barev.
Za vytříděné odpady (papír, sklo, plast,
nápojové kartony) Město obdrží
finanční částku, která pokryje nájem
zvonů nebo kontejnerů i odstranění
těchto odpadů. Ale za komunální
odpady Město platí nemalé částky
(odvoz, uložení na skládku); takže je
v zájmu nás všech, abychom si tuto
částku nenavyšovali.
Závěr: přestože množství vytříděného
odpadu neustále stoupá, i nadále Vás
žádáme o jeho důsledné třídění.
MěÚ Železná Ruda, správní odbor,
Ing.Caroline Zahradníková

Prosíme, respektujte třídění skla
podle barev!
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Z usnesení ze dne 27. 6. 2007
ZM schválilo:
- závěrečný účet základní školy
s výhradou odstranění závad z auditu.
- závěrečný účet Města Železná Ruda
s výhradou odstranění zjištěných závěrů
auditu
-p.Kvapila jako referenta pověřeného
vedením fin. odboru města
- převedení 2 416 000,-Kč nevyčerpaných
prostředků z
účtu určených
k rekonstrukci č.p. 26 na běžný účet města
- použití 3 104 620,-Kč na nákup
hasičského auta
- prodloužení smlouvy s firmou Vodospol
na předplacení nájemného s tím, že bude
smlouva ošetřena pro možné navýšení
resp. vyvázání se ze smlouvy a vypsání
nového výběrového řízení.
- přijetí dotace od PK ve výši 50 000,-Kč
na revitalizaci Debrnické aleje
- přijetí dotace od PK ve výši 40 000,-Kč
n a h u d e b n í s l a v n o s t i
- prodej kalamitního dříví z městských
lesů dle předložených cenových kalkulací
p. Kasíkovi (Sport servis)
- smlouvu o koupi klavírního křídla za 1,Kč
- prodej vlak. zastávky Žel. Ruda
centrum za cenu 300 790,-Kč SŽDC
- vypracování splátkového kalendáře
p. Lučanovi na nájem na Samoty
- vyhlášení záměru k zpracování
jednotného informačního systému
Železnorudsko
ZM neschválilo:
- prodej parkoviště u Charlotty
p. Nechvátalovi
ZM pověřilo:
- Mgr. Kvapila a p. Rodiga k jednání
s ČSOB o přeúvěrování města
ZM vzalo na vědomí
- informaci firmy AVE o zájmu investorů
o vybudování golfového hřiště
v Alžbětíně a zájmu prezentovat svůj
záměr v Železné Rudě
- obsah plánové změny ÚP sídelního
útvaru Železná Ruda, změna č.6
- zaměření parcel pro výstavbu RD na
p.č. 1202/6 v k.ú. Hojsova Stráž
ZM udělilo výjimky ze stavební
uzávěry:
- R, Andrejčíkové na posunutí samostatně
stojícího izolovaného domu dál od silnice
- M. Topolové na výměnu stávajících
oken a vyzdění dříve dřevěné balkonové
stěny
- P. Peisarovi na výstavbu opěrné zídky
a parkovací plochy
- V. Peussové na výstavbu kůlny na nářadí

- Společenství vlastníků čp. 115 na
odvodnění a odizolování stěny suterénu
- manž. Stupkovým na výstavbu
dřevěného přístřešku pro uskladnění
dřeva
- D. Podracké na změnu užívání pokoje
v přízemí domu na dětský bazar
- manž. Hubačovým na výstavbu přípojky
k solárním panelům
- manž. Hanzlíkovým na výstavbu zimní
zahrady nad letní terasou a zpevnění
pozemku před terasou u cukrárny
- manž. Stádlerovým na výstavbu vrtané
studny
- V. Štěpánkovi na výstavbu skladu
zahradního nářadí a nábytku
- manž. Jaklovým na stavbu kolny na
nářadí
- pro bytový dům Javorská 395, 396, 397,
398, na změnu užívání stavby z bytového
domu na řadový dům a výstavbu komína
ZM neudělilo výjimky ze stavební
uzávěry:
- J. Stípkovi na rozšíření již udělené
výjimky o jedno podzemní podlaží
ZM přijalo rozhodnutí jediného
společníka při výkonu působnosti valné
hromady Služby s.r.o.:
- termíny letního provozu SLD a slevy
-souhlas s nákupem osobního automobilu
v ceně do 20 000,-Kč
- souhlas s opravou vnější zdi budovy
márnice v Železné Rudě v ceně ca 30
000,-Kč.
ZM přijalo rozhodnutí jediného
společníka při výkonu působnosti valné
hromady ZR city servis s.r.o.:
-parkování na parkovišti Kaskády bude
v době do zahájení zimní sezony zdarma.

Z usnesení ze dne 27. 8. 2007
ZM schválilo:
- smlouvu o zajištění sociálních služeb za
paušální částku ve výši 120,-Kč/rok
- smlouvu na změnu ÚP č.6 se společností
AVE Architekt a.s.
- pořízení změny územního plánu
sídelního útvaru Železná Ruda č.7převážně zaměřené na sport a rekreační
areály a infrastrukturu pro cestovní ruch.
- zadání regulačního plánu obce Železná
Ruda, části Špičák
- smlouvu na projektovou dokumentaci na
cyklostezku Špičák-Alžbětín
- p. Kvapila jako zaměstnance
ekonomického odboru, aby vykonával
ekonomickou činnost
- firmu Investtel jako dodavatele
kamerového systému Železná Ruda
- snížení nájmu p. Rubášové za nebytové

prostory - prodejna papírnictví o 20%.
ZM vyslovilo souhlas:
- s dodatkem č.3 ke smlouvě o nájmu
a provozování vodohospodářské
infrastruktury mezi Vodospolem s.r.o.
a Městem Železná Ruda jehož součástí je
minimální výše vodného 17,98 Kč/m³
a stočného 19,38 Kč/m³ na rok 2008
- s rozdělením hospodářského výsledku
ZR City s.r.o. za rok 2006 takto:100%
umazání nerozděleného zisku z minulých
let
- s rozdělením hospodářského výsledku
Služeb Města Železná Ruda s.r.o. za rok
2006 takto: 100% fond investičního
rozvoje
- s rozdělením hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ za rok 2006 takto:
60% rezervní fond, 40% fond odměn
- se stavbou garáží a byt. Jednotek
v Hojsově Stráži za podmínky, že bude
uzavřena smlouva dle pravidel bytové
výstavby i na objekty v areálu Sruby již
postavené
- se záměrem provozu penzionuezerka
s podmínkou, že rozsah stavebních úprav
a nástavby bude odsouhlasen
zpracovatelem regulačního plánu
společností AVE Architekt a zároveň
budou vyřešena parkovací místa k objektu
- s použitím peněžních prostředků
složených na účtu na opravu kostela
k jejich stanovenému účelu
- se smlouvou o poskytnutí finančních
prostředků s firmou Vodospol s.r.o.
a Městem Železná Ruda
-s vyhlášením poptávkového řízení pro
regulační plány
-s přidělením volných bytů S. Vaščurové,
J. Kroupové a R. Giňovi
- s umístěním kogeneračních jednotek
v tepelných zařízeních s podmínkou, že
v souvislosti s nákupem těchto zařízení
nedojde k navýšení ceny za teplo a nebude
ovlivněna délka platné nájemní smlouvy,
ani termín výběrového řízení po ukončení
této smlouvy
- s prodejem p.p.č. 1752/1 v k.ú. Hojsova
Stráž za cenu obvyklou 600,-Kč/m²
- se zřízením věcného břemene na uložení
inž. sítí do pozemku ve vlastnictví Města
Železná Ruda ve prospěch p. Markvarta.
ZM doporučilo:
- vytvořit novou smlouvu na pronájmy
nebytových prostor s úpravou pro placení
záloh na služby
- s vytvořením trojstranné smlouvy mezi
p. Štípkem, ZR City Servis s.r.o. a Městem
Železná Ruda na pronájem parkovacích
míst
- se směnou pozemků mezi Městem
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Železná Ruda a společností Efisan s.r.o.
- s prodejem pozemku č.10/29 v k.ú.
Železná Ruda za cenu obvyklou pro
nestavební pozemek s tím, že v případě
změny na stavební pozemek bude městu
doplacena částka za stavební pozemek ve
výši 1 300,-Kč/m²
- s prodejem pozemku č. 440/54 v k.ú.
Špičák o výměře 76 m² panu Sekyrovi za
cenu 70,-Kč/m² s podmínkou, že
v případě změny pozemku na stavební
bude městu doplacena částka na cenu
2 000,-Kč/m²
- s dodatkem smlouvy, který upravuje
prodloužení termínu lhůty k dokončení
stavby ČOV Hojsova Stráž do 12/2007
- s akcí Přeložka sil. II/190 Železná RudaŠpičák, ale nesouhlasí s oddělením
souběžných komunikací CITY BLOKY.
Požaduje je nahradit jiným řešením, např.
křovinnou zelení
ZM pověřilo:
- majetkový odbor, ekonomický odbor
a právní zastoupení města, aby posoudili
nájemní smlouvy vzhledem
k vymahatelnosti nájemného a poplatků
za služby
-odbor výstavby ke zpracování návrhu
opatření obecné povahy, územního
opatření o stavební uzávěře pro k.ú.
Alžbětín a k.ú. Špičák
- odbor výstavby ke zpracování návrhu
opatření obecné povahy, územního
opatření o stavební uzávěře pro k.ú.
Železná Ruda a k.ú. Hojsova Stráž.
- majetkový odbor, právní zastoupení
města a stavební výbor k vyřešení
smlouvy s p. Čelikovským po předložení
grafické části
ZM vzalo na vědomí:
- petici občanů proti plánované výstavbě
tzv. rekreačních bytů v katastru obcí

Informace
sociální služby

Sociální služby podle nového zákona 4. část
Po prázdninách se opět vracíme do
školy. Budeme si opět povídat
o sociálních službách. V posledním
předprázdninovém zpravodaji jsme si
vyjmenovali některé důležité sociální
služby a část n z nich si popsali.
Dnes budeme pokračovat v popisu
dalších služeb. Jednou z nich je podpora
samostatného bydlení. Tato služba je
poskytována zejména osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění a vyžadují pomoc jiné
fyzické osoby při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktů
s úřady apod.
Odlehčovací služby jsou služby
poskytované mj. i osobám využívajícím
služby předchozí. Jedná se o službu, jež
umožňuje osobám, které se jinak starají
o osobu blízkou, potřebný odpočinek,
možnost vyřídit si své potřebné věci
apod. Péče této pečující osoby je pro
nezbytnou dobu nahrazena péčí jiné
osoby, nebo je osoba, o kterou je
pečováno na přechodnou dobu umístěna
do pobytového zařízení. Dalo by se říci,
že je to taková „úschovna pro dědečky a
babičky“, která umožňuje zejména jejich
dětem, jež se o ně pravidelně starají,
odjet na dovolenou, odpočinout si od
trvalé, velmi náročné a zodpovědné
práce, kterou péče o staré, nemocné
a nemohoucí příbuzné jednoznačně je.
Centra denních služeb poskytují
ambulantní služby osobám se sníženou
soběstačností. Je to zejména pomoc při
osobní hygieně, poskytnutí stravy, nebo
pomoc při jejím zajištění a další služby.
Denní stacionáře poskytují v podstatě

stejné služby jako služba předchozí ale
formou pobytovou. Je to taková „školka
pro dědečky a babičky“. Tak jako své děti
i zde babičku nebo dědečka ráno
odvezeme do „školky“ a po práci si jej
vyzvedneme.
A pokud nemáme možnost si dědečka
nebo babičku každý den vyzvednout,
dáme je do „internátu“ neboli do
týdenního stacionáře. Tato služby
poskytuje k výše zmíněným službám
i službu ubytovací. Víkendy potom tráví
naši blízcí v kruhu rodinném.
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením poskytují pobytové a další
služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení. Jedná se zejména o osoby
s takovými druhy postižení, které není
schopná zvládat rodina.
Domovy pro seniory poskytují
pobytové a další služby našim seniorům,
vyžadujícím pravidelnou péči, o které se
nemá kdo postarat ani o víkendech.
Domovy se zvláštním režimem
poskytují pobytové a další služby
osobám chronicky duševně nemocným,
závislým na návykových látkách,
osobám se stařeckou nebo
Alzheimerovou demencí .
Chráněné bydlení je speciální druh
bydlení. Tato pobytová služba se
poskytuje osobám, jejich situace
vyžaduje pomoc další fyzické osoby.
Toto bydlení má charakter skupinového
nebo individuálního bydlení. Jsou zde
vytvářeny podmínky, blížící se
normálnímu bydlení. Klienti jsou vedeni
k maximální samostatnosti.
Miroslav Horyna

Znění smlouvy je k nahlédnutí, popřípadě
k vyzvednutí na správním odboru, kde
případní zájemci o „službu“ obdrží i další
informace.
Změnou je i fakt, že cena za poskytované
služby je stanovena paušální částkou 120,Kč za jeden kalendářní rok (v případě
uzavření nebo ukončení smlouvy během
roku je vypočtena její adekvátní poměrná
část). Platba paušální částky byla
odsouhlasena zastupiteli Města na
posledním veřejném zasedání dne
27.08.2007. Tímto vstřícným krokem
zastupitelů jsou občané Železné Rudy
zvýhodněni, neboť v jiných obcích či
městech jsou jednotlivé úkony
zpoplatňovány. Takže za toto patří
zastupitelům Města DÍK.
Bližší informace získáte na Městském
úřadu Železná Ruda, správní odbor.

Výzva

Městský úřad Železná Ruda, odbor
správní i nadále pokračuje v poskytování
sociálních služeb občanům Železné Rudy.
Z nového zákona o sociálních službách
vyplynula malá změna: tyto služby nejsou
poskytovány na základě rozhodnutí, ale na
základě „Smlouvy o zajištění sociálních
služeb“.
Předmětem „Smlouvy“ jsou dohodnuté
druhy činností: např. výběr a donáška
obědů, zajištění a donáška nákupů, drobná
pomoc spojená s udržováním domácnosti,
doprovod k lékaři a vyzvedávání léků, atd.
Největší zájem je i vzhledem ke své
náročnosti právě o výběr a donášku obědů MěÚ Železná Ruda, správní odbor, Ing.Caroline
a o zajištění donášky nákupů.
Zahradníková

Svaz zdravotně postižených,
místní organizace
Ve čtvrtek 6. září se v klubovně základní
školy konala pravidelná členská schůze
základní organizace Svazu zdravotně
postižených. Jak jste již v minulém čísle
mohli přečíst, cílem schůze bylo
zmapovat požadavky na sociální služby a
získat informace o možnostech jejich
dalšího zlepšování.Schůze se zúčastnili
i zástupci městského úřadu
a zastupitelstva.
Bohužel přes předchozí domluvu se
nedostavily pracovnice charitní
pečovatelské služby ze Sušice. Přesto
můžeme setkání hodnotit pozitivně.
(Pokračování na straně 4)
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Začal školní rok 2007/2008
Nový školní rok začal
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda v
Řezné. Do nazdobené školy přišlo do
devíti tříd 164 žáků. Co je čeká v příštích
deseti měsících? Velké změny. Po
sedmnácti letech ve vedení školy odchází
Dr. Richard Smola a novým ředitelem byl
jmenován Ctirad Drahorád.
Většinu žáků čeká obvyklá školní práce,
jak si ji každý z nás pamatuje. Ale žákům
1. A 6. Ročníku, jejich rodičům a učitelům
letoz začíná práce podle nového
vzdělávacího programu.
Ten připravili v loňském školním roce
sami učitelé pod vedením bývalého
ředitele. Program zohledˇnuje konkrétní
podmínky šumavské školy, které učitelé
promítli do obsahu svých předmětů.
Nejen žáky čeká náročná práce. Nový

ředitel musí uvést do praxe zmiňovaný
školní vzdělávací program. To se neobejde
bez těsné spoluprýáce všech učitelů,
učitelů s rodiči a učitelů se žáky. Může se
zdát, že to není nic nového, ale reforma
školství a školský vzdělávací program
nabízejí možnosti, které jsme při tvorbě
našeho programu zatím určitě neodhalili.
Jen aktivní spoluprací všech je můžeme
plně využít.
Hodně starostí zabere správa budov školy
a školky. Velkým úkolem je snížení
provozních nákladů. To škola nemůže
dosáhnout bez těsné spolupráce se
zastupitelstvem města. Nápady na
realizaci se již objevily. Společně musíme
vyhodnotit a v nejkratší možné době
(CtiDra)
realizovat nejlepší projekt.

Žáci druhého stupně školy
při vyučování ve třídě

Řadu úkolů plní žáci
v počítačové učebně

Zahájení školního roku v MŠ
Nový školní rok 2007/2008 zahájila naše mateřská škola 3.9.2007 ve třech
třídách. Naše nejmenší jsme přivítali ve třídě Sluníček, starší děti ve třídě Broučků
a předškoláky ve třídě Čmeláků. Během září proběhly informativní schůzky, kde
se rodiče dětí seznámili s organizací školy a se vzdělávacím programem na tento
školní rok. Učitelky pracují s dětmi podle Školního vzdělávacího programu „Děti
a příroda“. Během roku děti absolvují různé výlety, divadla, do MŠ přijíždí
klinický logoped. Ať se našim nejmenším v naší školičce líbí.
(za MŠ Ludmila Havelková)

(Výzva - dokončení ze str. 3)
Ing. Zahradníková seznámila přítomné
s novou smlouvou o poskytování
sociálních služeb v našem městě.
Podrobnosti o smlouvě se dočtete
v příspěvku paní inženýrky na 3. stránce
zpravodaje. Zároveň požádala členy
svazu, aby pomohli šířit informace o
novinkách v poskytování služeb občanům
města. Ze strany základní organizace
Svazu zdravotně postižených byla
vznesena řada dotazů, nápadů i
požadavků. Přítomný místostarosta Ing.
Kříž si podněty zaznamenal a na místě
konstatoval, že některé jsou řešitelné bez

zvláštních problémů, některé však
bohužel nebude město umět vyřešit k plné
spokojenosti navrhovatelů. Nakonec se
všichni přítomní dohodli na tom, co
připraví v nejbližších týdnech výbor
svazu a na čem bude pracovat město.
Společně vyjádřili také snahu vypracovat
komunitní plán města. Na další
pravidelnou schůzi ve čtvrtek 4. října
společně zvou všechny, kdo se chtějí
cokoliv z nastíněné problematiky dovědět
nebo k ní něco poznamenat či navrhnout.
Schůze proběhne jako obvykle
v klubovně v základní škole, tj. proti
městské knihovně. (V.Drahorádová)

Nejdřív přišli prvňáčci

V pondělí 3. 9. Se ve školním atriu
shromáždilo 32 nových školáků
v doprovodu rodičů a v nejednom případě
i prarodičů. Obličejíky dětí zářily
nedočkavostí.
Společně s třídní učitelkou Jarmilou
Vajdišovou je přivítali starosta města
ředitel školy. Přivítali a popřáli úspěchy
a nové kamarády.
Potom se všichni odebrali do nazdobené
třídy, kde na lavicích čekaly sešity,
pastelky učebnice.
Ve třídě pak děti učinily první krok na
dlouhé cestě za vzděláním. Hned splnily
první úkol vytvořit svou jmenovku. (CtiDra)

Vážení čtenáři,
uplynul další, pro nás celkem poklidný měsíc, a je tu další přehled událostí, u kterých jsme zasahovali. Na našich
internetových stránkách naleznete článek a na 150 fotek z návštěvy dobrovolných a profesionálních hasičů v Chorvatsku. Také
jsme navštívili akci Pyrocar, která proběhla v Přibyslavi. Bylo to dvoudenní setkání 333 hasičských automobil, ze všech koutů
České republiky. K vidění bylo mnoho zajímavé techniky a 140 fotek z této akce je k vidění na našich stránkách.
Události za Srpen - Září:
Dopravní nehoda - 1x

Únik látek 1x

Technická pomoc - 5x

18.8.2007 Jednalo se o likvidaci několika nebezpečně nahnutých stromů
na silnicí mezi Gerlovou Hutí a Nejvyšším bodem. Při jejich odstraňování
se na křižovatce ŽR Hartmanice Klatovy stala dopravní nehoda dvou
o s o b n í c h
automobilů, při
které došlo i ke
dvěma lehkým
zraněním. Ihned
naše jednotka
přejela na místo
nehody (cca
o 300m dále od
původního
místa zásahu)
a poskytla
předlékařskou pomoc zraněným, které po příjezdu Horské služby
byly předány do její péče. Dále byla provedena protipožární
zabezpečení, zajištěno místo nehody a po vyšetření události Policií
ČR uklizena vozovka od rozbitých částí vozů.
26.8.2007 Odstranění hnízda nebezpečného bodavého hmyzu, z domu v Klatovské ulici.
29.8.2007 Další likvidace obtížného bodavého hmyzu, který se tentokráte usídlil v hotelovém pokoji na Špičáku.
31.8.2007 Za pomoci 5kg sorbentu byla odstraněna olejová skvrna 2x2m z plochy parkoviště U Kryštofa. Událost nám byla
nahlášena Městskou Policií, původce neznámý.
6.9.2007 Byli jsme požádání o odčerpání zatopeného sklepa v ul. 1. Máje. Pomocí plovoucího čerpadla byla většina z vody
odčerpána do kanalizace.

12.9.2007 Likvidace hnízda nebezpečného bodavého hmyzu, které se usídlilo pod střechou dřevěného domku
poblíž hotelu na Špičáku.
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Šumavské a pošumavské hudební slavnosti
Hojsova Stráž, léto 2007
V rámci “Letních koncertů“
a „Šumavských a pošumavských
hudebních slavností“ se v Hojsově Stráži
během letošního července a srpna
uskutečnilo neuvěřitelných 6 koncertů
v á ž n é h u d b y, k t e r é d o k o s t e l a
Neposkvrněného početí Panny Marie
přišlo navštívit velké množství lidí
z blízkého i dalekého okolí. Mezi
vystupujícími umělci byli i členové
Symfonického orchestru Českého
rozhlasu v Praze, České filharmonie
a mnoho dalších. Byli jsme i svědky
světové premiéry uvedení skladeb

šumavského rodáka Jiřího Temla
„Šumavské variace“.
Za organizaci i financování těchto
koncertů jsme vděční především paní
Haně Königové, které tímto vzdávám
hold a myslím, že ji mohu za celou
Hojsovu Stráž poděkovat.Stejný dík pak
patří všem lidem, kteří svojí prací
neváhají obětovat volný čas a pomoci při
organizaci různých společenských akcí
na Hojsově Stráži.
Jednou z takových akcí byl již 3. ročník
„Dřevěné olympiády“, které se letos
zúčastnili i „sportovci“ z Holandska.
Tento sportovně zábavný podnik se stal

součástí léta v Hojsově Stráži a je
navštěvován nejen místními občany
z Hojsovky, Špičáku a Železné Rudy, ale
i chataři a rekreanty z penzionů, kteří si
objednávají ubytování přímo na tento
olympijský den.
Podobných akcí je na letošní rok
naplánována celá řada, z nichž většina již
úspěšně proběhla, další jsou ve stavu
složitých příprav. Ještě jednou všem
děkuji a věřím, že i v budoucnu nalezneme
dost morálních sil na uskutečnění mnoha
dalších nápadů jak zpříjemnit život sobě
i ostatním.
M. Kříž

Pivobraní a vinobraní
V pátek a sobotu 14. a 15. září jsme měli
možnost ochutnat místní pivo a moravské
víno. Dvě odpoledne příjemné pohody
provázelo pěkné počasí. Organizátor
a autor scénáře Pivo- a Vinobraní v jedné
osobě, Dr. Strnad, odpověděl na několik
otázek.
Jak hodnotíte letní sezónu?
Počasím i návštěvností byla letošní letní
sezóna lepší než loňská. Také se dařilo
prezentovat Železnou Rudu pozitivněji
v médiích. I město udělalo kus práce pro
přilákání hostů a omezení negativních
dopadů "botiček"a měření rychlosti.
Je zájem o železnorudské pivo?
Ano, prodává se velmi dobře.
Jste spokojeni s průběhem Pivoa Vinobraní?
Moc! Po deštivém období jsme vůbec
nečekali, že nezmokneme. Počasí
přispělo k velké návštěvnosti. Nejlepší

pocit ale nemám z výdělku a množství
vytočeného piva a prodaného vína, ale
z toho, že v obou dnech přišlo aspoň na
chvíli posedět hodně místních.

Pěkné počasí a dobré pití lákalo

Hosté (a nejen na Šumavě) si často
stěžují, že se nemají jak zabavit. Co jim
na podobné stesky říkáte?
Bohužel jsme se zatím nenaučili
koordinovat nabídku a vzájemně se

informovat o svých aktivitách. Městské
infocentrum se sice snaží získávat
informace
a šířit je, ale celková
koordinace mezi akcemi chybí. Pak se
nejednou stává, že ve stejném termínu se
děje moc, anebo naopak nic. Tuto otázku
jsme diskutovali i se starostou
a infocentrem. Akce, které letos proběhly,
by se měli stát tradicí a vítané by byly
i další i jinak zaměřené. Chceme, aby se
do roku 2008 spojili podnikatelé,
infocentrum, město a mikroregion
a koordinovali prezentaci na výstavách
a veletrzích cestovního ruchu a také
konkrétní akce na Železnorudsku.
Za rozhovor děkuji. D.
(V. Drahorádová)

K dobré pohodě hráli dvě hudební skupiny
Květiny pro muzikanty

Za pultem se mladí od Strnadů nezastavili
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Lenka Baarová a přátelé
V rámci” Šumavských
a pošumavských hudební slavností
se v sobotu 6. října od 19.30
v železnorudském barokním kostele
Panny Marie pomocné z Hvězdy
uskuteční koncert Lenky Baarové
a Jana Niederleho. Zájemci uslyší
mimořádně talentovanou flétnistku
mezinárodního renomé.
Lenka Baarová se narodila
v Prachaticích 10. 9. 1978. Od útlého
mládí projevovala mimořádné
nadání, absolutní sluch, vynikající
hudební paměť, zpěv z listu.

Na flétnu hraje od sedmi let.
Vystudovala Konzervatoř v Praze
u nejvýznamnějšího českého
hudebního pedagoga Františka
Malotína. Lenka Baarová je
historicky vůbec první sólovou
flétnistkou v naší zemi. Média ji
nazývají flétnovou královnou,
odborníci jí prorokují hvězdnou
uměleckou budoucnost.
Lenku Baarovou doprovodí
klavírista Jan Niederle, její hudební
partner. Narodil 24. 4. 1972 v Praze.
Na klavír začal hrát ve čtyřech letech

a kompozici se věnuje od deseti let.
V dětství se projevoval jako
výjimečný pianistický talent, v deseti
letech měl svůj první velký koncert
v Praze. Prošel velice intenzivní
technickou školou klavírní hry. Jedná
se o tzv. lisztovskou metodu hry.
Studoval ji u vynikající pianistky
a pedagožky ruského původu Nelly
Akopian a Jaromíra Kříže.Jan
Niederle je jedním z nejvýraznějších
talentů současnosti. Doba jeho vtupu
na největší pódia je otázkou krátkého
(M. Kříž)
času.

Železnorudský smíšený sbor o.s.
Rozhovor se sbormistrem
Martinem Červenkou a motorem
sboru a manažerkou v jedné
osobě, Libuší Löffelmennovou.

Jaká vystoupení máte již
naplánovaná?

Do konce tohoto roku plánujeme
následující vystoupení:
23.9. 130 let železnice Alžbětín
Ptala se V. Drahorádová.
24.10. koncert k 1.výročí založení
sboru v ZŠ od 19:00 s hostem
Co bylo motivem k založení
pěveckým sborem Svatobor o.s.ze
sboru?
Sušice.
Hlavním motivem bylo přání zazpívat si D á l e p a k v á n o č n í k o n c e r t y
kvalitní sborovou tvorbu.Úplně na v Železné Rudě,Hojsově Stráži
začátku této snahy pak byl pan učitel a v Bavorsku.
Šulc,manželé Löffelmannovi a Martin
Chystáte se i na soutěže
Červenka.

Kolik členů
v současnosti?

má

ŽIVOT A PŘÍRODA NA ŠUMAVĚ
Výstava fotografií Václava Chabra bude
zahájena v sobotu 20. října v 19.30
ve výstavní síni hraničního nádraží.

Sraz abiturientů

s b o r pěveckých sborů?

Vzhledem ke krátkosti trvání sboru je
předčasné o tom uvažovat.

Ze čtyř zakládajících členů se sbor
Chcete
rozrostl do současných patnácti.

se prezentovat
Měl by být sbor větší? Kolik členů v partnerském Aldenu? Už jste
navázali nějaký kontakt?.
byste si přáli doplnit?
Ano,rádi bychom. O této možnosti
.Přivítáme každého ,kdo by si rád s námi
jsme již jednali s představiteli města a
zazpíval a aktuální je právě doplnění
s novým ředitelem školy.
skupiny basů.

J a k ý r e p e r t o á r z p í v á t e ? .Jak zajišťujete činnost sboru po
Soustředíte se na nějaké stylové finanční stránce ?
V pátek 14. září školu navštívili bývalý
Účinně nám pomáhá MÚ v Železné
(historické) období.?
Rudě, poskytnutím prostor pro žáci, absolventi z roku 1957. Po padesáti

Náš repertoár zahrnuje jak různá
historická období od renesance po
současné autory , tak i mnohé oblasti
hudební tvorby skladby sakrálního
charakteru,úpravy lidových písní,sbory
klasiků našich i cizích.

Věnujete se pedagogické práci
nebo studujete?
Jediným studentem v oboru sborové
tvorby je náš sbormistr,absolvent
plzeňské konzervatoře Martin
Červenka.

zkoušky i vystoupení sboru místní ZŠ,
část nákladů hradíme z vlastních
zdrojů.V současné době máme také
vyhlédnuty některé podnikatelské
subjekty v našem regionu, na které se
chceme obrátit s prosbou o sponzorský
dar.
Co dodat? Máte-li rádi zpěv, přidejte
se. Činnost sboru, jak je uvedeno v
rozhovoru, je bohatá
a nezbývá než popřát úspěchy a brzkou
účast v soutěžích.

letech se sešlo 23 bývalých spolužáků.
Byly to dvě třetiny původní třídy. Školní
docházku absolvivali v budověškoly, kde
se dnes nachází městský úřad. Všichni
svěží a dobře naladění si prohlédli budovu
nové školy a pohovořili se ředitelem.
Většinu prostor školy měli všichniá
možnost vidět poprvé. Pro některé to byla
vůbec první možnost vidět prostory školy.
Po prohlídce se všichni společně odebrali
na Pivo- a Vinobraní, kde strávili příjemný
podvečer. Všichni se už těší na další srazy.
(V. Drahorádová)
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Co nás čeká v říjnu?
Kynologové ze základní organizace
Železná Ruda zvou všechny občany na
soutěž organizovaných psovodů a jejich
svěřenců. Ti v neděli 7. Října předvedou
své dovednosti od 9 hodin na fotbalovém
hřišti.
Železnorudský smíšený sbor o.s. Vás
zve na koncert k 1.výročí svého založení
dne 24.října 2007 v aule Základní školy
K.Klostermanna.Začátek koncertu je
v 19:00 hod.Hostem koncertu je sušický
pěvecký sbor Svatobor.
Základní a mateřská škola připravují na
měsíc říjen koncert svých současných
a bývalých žáků. Jedná se o kulturní akci,
která měla svůj tradiční termín v červnu.
Letos se těšíme na podzimní setkání.
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POZNÁVÁTE ?

KONA BikePark
KONA BikePark končí letošní letní
sezónu po víkendu 16.9. Ukončí
lanovka a zároveň i KONA BikePark
svůj letošní provoz. Doufáme, že
v příštím roce budeme moci nejen opět
otevřít, ale i pokračovat ve výstavbě
dalších tratí!
Stavitelé špičácké tratě, kluci z ISF, se
vrátili z třítýdenního pracovního pobytu
na Whistleru. V Kanadě se připojili
k místní trail crew a podíleli se na
opravách a výstavbě zdejších tratí.
Svoje zkušenosti, nápady a inovace
chtějí přenést na špičácké svahy při další
výstavbě. Dále za podpory značky
KONA chystáme rozšíření nabídky
půjčovny kol a bike shopu. Díky všem,
kdo si u nás v letošním roce byli alespoň
jednou zajezdit. Těšíme se příští rok
opět na viděnou.
Radek Vaniš SKIAREÁL ŠPIČÁK
S p o r t s e r v i c e s . r. o .
Špičák 182, 34004 Železná Ruda.
Te l : + 4 2 0 7 2 3 4 3 8 3 5 9
Fax:+420 376 39 71 67
E-mail: skiskola@spicak.cz
www.spicak.cz

Pozvánka
Nezapomeňte na pátek 28. září. Na
školním hřišti se setkají všichni, kdo si
v přijdou zaběhat na 18. ročník Běhu
podzimním Železnorudskem. Startovat
budeme od 10 hodin, pro vítěze máme
připravené pěkné ceny. Sportovce
i diváky srdečně zvou organizátoři z TJ
Tatran.

Po prázdninové přestávce se znovu můžeme prostřednictvím historických
pohlednic, jež poskytuje ze své sbírky p,. Chabr, podívat do časů dávno minulých
a srovnat život v Železné Rudě tehdy a dnes.
Dnešní pohlednice zachycuje dům, který už nestojí. Podle zámečku v pozadí je
snadno identifikovatelné, kde stál. Pokud by přežil do dnešních dnů a současný
majitel ho chtěl modernizovat, narážel by nejen na proklínané pracovníky CHKO,
ale i na památkáře. Jistě by to dnes byl objekt považovaný za cenný doklad lidové
šumavské architektury. Můžeme jen spekulovat, zda by to majitelé chtěli
respektovat a zúročit nějakou pro turisty zajímavou formou nebo zda by chtěli jít
velmi často požadovanou přestavbou na rekreační byty.
V současnosti je na místě zachyceném pohlednicí objekt, který měl dost pestrou
historii. Postaven byl mezi dvěma světovými válkami a byl původně obchodním
domem. Většina z nás jej pamatuje jako budovu národního výboru, posléze
městského úřadu a dnes dům slouží místním k trvalému bydlení. (V. Drahorádová)

Pranostiky - září a říjen
V září mnoho požárů bývá, proto se
obloha rdívá. Září, na léto jde stáří.
Po hojných deštích v září osení zimní se
podaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě
zavát každý strom.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
8.září
Jaké počasí na Narození Panny Marie,
takové potrvá čtyři neděle.
Neprší-li o Marie narození, bude suchý
podzim.
14.Září
Po svatém Kříži, podzim se blíží.
15.Září
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota
rychle poklesne
21.Září
Po svatém Matouši, čepici na uši.

22.Září
Je-li jasno na den svatého Mauricia,
bude v zimě mnoho větrů.
28.Září
Kolem svatého Václava, nové léto
nastává.
Svatý Václav hady sklízí.
30.Září
Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám
už zima.
3.Říjen
Den svaté Terezičky nebývá bez
vlažičky.
4.Říjen
Svatý František zahání lidi do chýšek.
15.Říjen
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16.Říjen
Jaký den Havel ukazuje, taková zima
objevuje.
Déšť na Havla, déšť na Vánoce.
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