Mgr. Jiřina Králíková, starostka městyse Strážný

Městys Strážný je šumavská obec na hranicích s Německem, s počtem obyvatel do 500. Na začátku
minulého století zde žilo kolem 2000 obyvatel, rozvíjel se turistický ruch. turisté se jezdili koupat
do Žďáreckého jezírka a navštěvovali i jiné turistické cíle.
Dnes prochází hranice NP Šumava středem obce, přičemž větší část obce leží v NP Šumava, je
upřednostněna ochrana přírody. Na jediný zajímavý cíl pro turisty v blízkém okolí - zřícenina hradu
Kunžvart, byl v letních měsících zamezen přístup kvůli sokolu, přičemž ten se tam vyskytoval i
dříve. O vykoupání ve Žďáreckém jezírku si turista může nechat zdát a stejně se už nikdy neobnoví
život ve vesnicích Horní a Dolní Světlé Hory. Příroda se tam i jinde chrání tak urputně, že nad
vesnicí jsou zřetelně vidět kopce s uschlými stromy. To že se ochránci přírody snaží celému národu
vnutit myšlenku, že takový les je vlastně v pořádku, že se sám obnovuje, nic nemění na faktu, že
obec má vodu pro své občany z povrchových pramenů, které přitékají právě z těch lesů nad vesnicí zatím. Dnešní ochránce přírody přece ví, co je dobré pro přírodu, ale co je dobré i pro lidi, kteří žijí
na území parku?
Hranice parku prochází po místní komunikaci ve Strážném a rozděluje obec na dvě části, ta větší
část leží v parku. Povolení ke kácení uschlého stromu na jedné straně dává starosta v obci, ale na té
druhé úředník z parku se sídlem ve Vimperku. A mezi tím je občan, který takové jednání může
považovat za schválnost od starosty.
SPÚ převedl na park pozemek, který se nachází u silnice a obec tam má zdroj pitné vody pro
občany z osady Hliniště, kde probíhá odradonování, ke kterému se NP vyjadřoval. Proč NP
potřebuje vlastnit i tento pozemek, proč se má park na náš úkor obohacovat, když on dostal tento
pozemek zdarma? Celý ten převod mi přijde nemravný.

