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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
náš obecní vánoční stromeček jsme letos společnými silami rozsvítili
první adventní neděli. Atmosféra okolo nás nám dává jednoznačně najevo, že tu za pár dní máme Vánoce a současně, že se nezadržitelně blíží
konec roku 2018. Děkujeme, že i přes nepřízeň počasí vás na rozsvícení
stromku dorazilo takové množství a že se současně podařilo vybrat na
dobrovolných příspěvcích na tři tisíce korun, které míří na místní faru.
Za městský úřad bychom vám chtěli slíbit, že pro příští rok nebudeme
nijak zvyšovat ceny vodného a stočného. V neposlední řadě nám dovolte, abychom vám ze srdce popřáli krásné prožití vánočních svátků. Zejména v dnešní uspěchané a zrychlené době, je nutné se i pozastavit. Pro
takové pozastavení jsou Vánoce tím pravým časem. V tomto svátečním
období bychom se měli pokusit zapomenout na běžné, každodenní problémy a měli bychom si užívat vánoční atmosféru plnými doušky. Přejeme vám, aby vás během Vánoc doprovázela rodinná setkání, smích,
klid, pohoda, vánoční cukroví a pohádky. Radovat bychom se měli ale
i z maličkostí, z každého upřímného úsměvu, a to nejen během vánočních svátků, ale i v průběhu celého příštího roku.

Rádi bychom Vám jménem celého městského úřadu a současně také
jménem celého zastupitelstva popřáli krásné prožití nadcházejících vánočních svátků a především hodně klidu a pohody do nadcházejícího
roku.
Starosta města Filip Smola,
1. a 2. místostarosta Petr Najman a Filip Brož

1. místostarosta Petr Najman, starosta Filip Smola,
2. místostarosta Filip Brož.
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Informace z radnice
Vážení Železnorudští, vážení přátelé,
dovoluji si využít výzvy starosty k zastupitelům a prostřednictvím Železnorudského Zpravodaje Vám poděkovat za hlasy v říjnových
volbách, které mnou vedená kandidátka do zastupitelstva našeho města získala. Náš volební
program, dle našeho přesvědčení, byl tím, co je
třeba pro další společný a úspěšný rozvoj města
zajistit. Hlasy občanů rozhodly o zastupitelstvu, a ustavující zasedání zastupitelstva města
Železná Ruda zvolila starostu a místostarosty.
Vítězná sedma jasně určila směr a nám tak nebyla dána možnost k jednání o našem podílu na
vedení radnice, ani o spolupráci na plnění našeho volebního programu, s kterým jsme před
Vás před volbami předstupovali. Osud připravených projektů se snažím sledovat, aby nepřišlo vniveč úsilí vynaložené při jejich přípravě. Další práce zastupitelstva ukáže, jak toto,
z pohledu předchozích období, velice obměněné zastupitelstvo, bude úspěšné. Hlasování
o post starosty bylo 6:7 takže …….., přesto
všem ve vedení města přeji, aby pro naši Železnou Rudu odvedli tu nejlepší službu. Náš zastupitelský mandát budeme aktivně naplňovat
a Vaše hlasy získané ve volbách využijeme.
Závěrem mě ještě dovolte poděkovat všem,
kteří mě podporovali v minulých volebních obdobích. Děkuji.
V čase adventu, čase radostného očekávání
a rozjímání před příchodem nejhezčích svátků,
a to svátků vánočních, mě dovolte popřát Vám
klid, pohodu a šťastné a veselé prožití vánočních svátků.
Michal Šnebergr, zastupitel

Těžko uvěřit, ale další městská ostuda mizí pod
bagry

ŘEDITELSKÝ
ŠUPLÍK
Pozvánka
Základní škola Karla Klostermanna
zve své příznivce na

školní vánoční divadelní revuí.
Představení pro veřejnost
se odehraje ve školní aule

ve čtvrtek 20. prosince 2018
od 16 hodin.

Česko a Bavorsko zpiva koledy. Krasná adventni atmosféra.... Děkujeme

Na programu budou čtyři představení
žáků druhého stupně.
Vstupné dobrovolné.
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Zprávičky ze školky

J

Poslední podzimní měsíc probíhal hned v několika proměnách. A to nejen v těch přírodních,
ale i v zajímavých činnostech v rámci výchovně-vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Pěkné
počasí u nás na horách nám dopřávalo pravidelné vycházky do přírody, kde mohly děti pozorovat čarování podzimu. I svatý Martin přijel na
bílém koni a tak už jsme si mohli užít první vyšlapávání cestiček ve sněhu, pozorování stop,
první koulovačky i tvoření malých sněhuláků.
Náš školní vzdělávací program má název
„Děti a příroda“ a tudíž veškeré činnosti, akti-

Broučci zpívaji čertíkům a Mikuláši
vity jsou směrovány k této oblasti. Jedna
z takových aktivit byla věnována i rodičům našich dětí. Připravila ji paní učitelka Amortová ze třídy Sluníček. Rodiče
mohli přijít v libovolný listopadový čtvrVýroba adventního věnce
tek do keramické dílny Centra volného
času a podílet se tak na vytváření keramické výzdoby šumavské přírody. Keramické stromy budou instalovány na zeď vstupního
schodiště mateřské školy a stanou se symboly prostředí, ve kterém žijeme.
U Broučků probíhaly činnosti výtvarné, hudebně pohybové, dále aktivity pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj řeči a další v duchu svatomartinských tradic a koncem měsíce v duchu času adventního. Pohádkové příběhy s vánoční tématikou si děti mohli
nejen poslechnout, ale i prožít na základě jednotlivých her a to metodami tvořivé dramatiky
a prožitkového učení.
Ve středu pátého prosince děti poctil svou návštěvou Mikuláš v doprovodu svých roztomilých čertíků a rozzářených andílků. Za spolupráci děkujeme panu řediteli ZŠ a žákům
9. třídy, kteří nám pomohli tuto českou tradici zrealizovat. Hned druhý den měli u Broučků další vzácnou návštěvu, babičku jednoho našeho „broučka Filípka“. S babičkou si děti
ozdobily perníčky, které pro ně napekla společně s maminkou. Touto cestou bychom chtěli
moc poděkovat za pěkné adventní dopoledne. Během prosince také vrcholí přípravy na
vánoční besídky pro rodiče.
Poslední řádky tohoto kalendářního roku patří přání pohodově
prožitého adventního a vánočního času. Za celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy a dětí Vám přejeme hodně zdraví, pozitivní
energie a životní spokojenosti v Novém roce 2019 ?
Za MŠ zapsala Monika Najmanová

Maminky tvoří v keramické dílně

Návštěva Mikuláše se svojí družinou u Sluníček

Mikuláš čert a andílek u Broučků
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ŘEDITELSKÝ ŠUPLÍK
Vážení přátelé,
posílám ohlédnutí za malou sportovní slavností v Návštěvnickém centru Šumava – vyhlášení
nejlepších mladých sportovců za rok 2018 za účasti starosty Železné Rudy, pana Filipa Smoly, místostarosty Filipa Brože a předsedy komise sportu a mládeže Ctirada Drahoráda. Plný přednáškový
sál byl plný sportovců a jejich rodičů. Legendou železnorudského sportu v roce 2018 se stal první
demokraticky zvolený starosta Železné Rudy a hlavně lyžařský trenér, pan Alois Janďura. Ocenění
předával starosta Filip Smola.
Foto: Ctirad Drahorád, ředitel školy

SPORTOVCI ŽELEZNORUDSKA 2018
1. MARTIN MALÝ
2. JAN MALÝ
2. JAN LUČAN
3. ANTONÍN LUČAN
4. LUCIE SCHEJBALOVÁ
5. ZORA ČÁSTKOVÁ
6. ROZÁLIE GARBOVÁ
7. EMMA MATĚJKOVÁ
8. AGÁTA ČÁSTKOVÁ
9. JAN SCHEJBAL
10. DAVID SVÍTIL
11. ŠIMON LEHKÝ
12. EMMA TOBIÁŠOVÁ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

JAN LEHKÝ
JIŘÍ KOPELENT
AMÁLKA POSPÍCHALOVÁ
EMA VANIŠOVÁ
NIKOLA LEHEČKOVÁ
NICOLE ZEMANOVÁ
MICHAL SVÍTIL
TEREZA KOBLASOVÁ
NATÁLIE ČERVENÁ
BARBORA ZÍKOVÁ
ELIŠKA ZÍKOVÁ
ANEŽKA KOPELENTOVÁ
BARBORA STRNADOVÁ

KOLEKTIV: 3. FOTBALOVÉ DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKŮ FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA
DRUŽSTVO SG OP KLATOVY
1. - 3. TŘÍDA 1. LEHEČKOVÁ, TOBIÁŠOVÁ, VLACHOVÁ, JANOŠÍKOVÁ
6. - 7. TŘÍDA 1. KULHÁNKOVÁ, HO, POSPÍCHALOVÁ, VANIŠOVÁ
4. - 5. TŘÍDA 2. LEHKÝ, KOPECKÝ, JÍCHA, MACALÍK
1. - 3. třída JAN PSCHEIDT, MAREK HOMOLKA, MICHAL HANZLÍK, MATYÁŠ JÍCHA

Talentovaný sportovec Felix Jonathan Kopecký. Od starosty přebral pohárek za vítězství
v okresním přeboru jednotlivců mladších
chlapců.

SPORTOVNÍ LEGENDA 2018: ALOIS JANĎURA

Sportovní naděje Železnorudska do 10 let – lyžaři, tenisté.

Alois Janďura. Ocenění předává starosta Filip
Smola.

Paní učitelky z I. stupně připravily pro žáky a jejich rodiče příjemné tvořivé odpoledne ve svých třídách. Hlavním motem všech výrobků byly blížící se
vánoční svátky.
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Knihobudka na nádraží v Alžbětíně

Že nevíte, co je knihobudka? Jedná se o polici
s knihami přístupnou široké veřejnosti. Knihu si
z ní můžete půjčit a příležitostně vrátit. Nebo do
ní vložit úplně jinou knihu, se kterou se chcete
podělit s ostatními.
Knihobudku instaloval v sobotu dne 1. 12.
2018 v čekárně železniční stanice Železná Ruda
– Alžbětín fanklub americké houslistky Lindsey Stirling. Tato mladá umělkyně ve svých
vystoupeních nejen hraje, ale i tančí a zpívá.
Má obrovskou fanouškovskou základnu, její
videa na YouTube zhlédlo téměř 2.5 miliardy lidí! Oficiální fanklub Lindsey Stirling pro
ČR a SR dělá jejím jménem každý rok dobrý
skutek. A letos se jím stalo zřízení knihobudky

v Alžbětíně Městská knihovna bude do knihobudky pravidelně dodávat vyřazené a darované
tituly. Pokud bude v knihobudce místo, můžete
tam knihy odnést i vy. Knihobudka je takový
malý akt důvěry v lidi. Důvěry, že bude dlouho
sloužit svému účelu, zůstane neponičená a že se

Opravy a restaurování v kostele
Panny Marie Pomocné z Hvězdy
Občas se návštěvníci podivují nad tím, že
v poslední době v našem kostele vidí časté změny k lepšímu. A hned je napadá, že církev je
nyní po restitucích bohatá a může si to dovolit.
Nejen těmto lidem bych chtěla v krátkosti podat
vysvětlení, protože jistě mnozí z vás máte podobný dojem.
Co se týká církevních restitucí, naše farnost
nedostala nic, protože pole a lesy, které zdejší
církev v minulosti vlastnila, leží dnes v Šumavském národním parku.
Takže, pokud chceme ty krásné barokní sochy, obrazy, oltáře restaurovat, musíme nejprve
šetřit a pěkně ukládat „korunku ke korunce“.
Z čeho peníze získáváme? Především z prohlídek
kostela, tedy z toho, co návštěvníci za prohlídku zaplatí. Od roku 2011 se poplatek nezměnil,
(dospělý 25 Kč, důchodci a studenti dobrovolný příspěvek a děti zdarma), přesto výtěžek
z této činnosti je největší. A druhou položkou
jsou dary dobrých lidí a některých organizací.

Takovým způsobem jsme na začátku roku
2017 disponovali zhruba sto tisíci korunami.
Nyní pár čísel pro vaši představu:
2017
prohlídky kostela
9.694 Kč
dary jednotlivců a organizací
2.900 Kč
výdaje
11.561 Kč

2018
21.361 Kč
11.235 Kč
88.484 Kč

Ještě do konce tohoto kalendářního roku zaplatíme za zrestaurovanou barokní sochu Panny
Marie Bolestné 40.000 Kč (cena už je předem
dohodnuta) a další neurčenou částku dlužíme sušické firmě Kočí za osvětlení výklenku
a opravu zásuvek.
Významným pomocníkem při udržování tohoto barokního skvostu byl dosud Městský úřad
v Železné Rudě a pevně doufám, že jím bude
i nadále.
Velký dík patří všem dárcům i pomocníkům!
Lidmila Kovácsová, kostelnice

z ní nestane odpadkový koš pro knihy, které se z
různých důvodů už nedají číst.
Fanoušci Lidsey Strirling s novou knihobudkou na nádraží v Alžbětíně
Petra Demjanová, knihovnice

ŽEHNÁNÍ
ADVENTNÍHO
STROMU
Několik slov úvodem a poté posvěcení
stromu.
„Strom života, který smrt podťala,
Boží milost nám znovu vrátila.“ Tak se
zpívá v jedné starověké písni. Stromem života je míněn onen strom, o kterém čteme na
prvních stránkách bible. Je to ten strom, který měl být zkouškou pro člověka, aby se člověk osvědčil, disponoval pro společenství
s Bohem. Člověk ale tu svou šanci dramatickým způsobem prohrál. Zapochyboval.
Pohrdl Boží smlouvou, odmítl nabízenou
Boží náruč. Zvolil vlastní cestu. Ve své svévoli postavil sebe na místo Boha. A tak to,
co mělo člověka vynést k důstojnosti Boha,
se stalo tragickou chvílí jeho pádu, utrpení
a bolesti. Ale Bůh to takto nenechal. Nabídl
řešení. Dal šanci nové smlouvy. Tentokrát
se však sám zavázal v této smlouvě. Skrze
vtělení se Bůh stává člověkem, aby jednal
jménem člověka a pro člověka. V této nové
smlouvě jakkoli bolestné obstál, nezkolaboval, zachoval věrnost až na smrt a proto ho
Bůh povýšil a s ním i každého člověka. Kdo
přijme tuto smlouvu, tuto nabídku Boží lásky, stane se účastným Božího života, Boží
moci, Božího obdarování. Proto strom ozdobený, proto dárky pod stromem.
Vendelín Zboroň,
duchovní správce farnosti Železná Ruda
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Železnorudský smíšený sbor si při vystoupení v kostele v Hojsově Stráži zazpíval i s dětským sborem
ZŠ Nýrsko.

Adventní koncert v Železné Rudě. Návštěvníky přivítal místostarosta pan Petr Najman

Advent v Enviru
V sobotu 8. prosince uspořádalo Centrum volného času společně s ITC zajímavý, zábavný program pro děti a dospělé. Děti s rodiči si vyzkoušely
svoje dovednosti. Na programu bylo i vystoupení hudebního dua, které děti velmi zaujalo.

Zleva:Vedoucí CVČ paní Amortová, místostarosta Filip
Brož s dcerkou Ellou

Pan König z Hojsovy Stráže a jeho umělecká keramika

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Čerti, čarodějnice, skřeti a jiná strašidla Tě zvou na jejich
rejdy v Bavorské Rudě v pátek 28.12.2018. Stojí to opravdu
za to…brrr
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Vážení čtenáři, ani v těchto klidnějších měsících, kdy zde máme pauzu mezi turistickými sezónami jsme se nenudili. Několik nehod, popadané stromy, větší cvičení… Přečtete si o pár řádek níže. Ale před samotnou zimou bychom na vás chtěli apelovat, ohledně bezpečnosti při používání topidel.
Ať otevřených krbů, krbových vložek, nebo kotlů na plyn nebo tuhá paliva. Základním předpokladem bezpečného používání těchto zařízení jsou pravidelné zkoušky (plynový kotel), kontroly a čištění spalinových cest (platné revize) a dodržování bezpečných prostor okolo topidel a jejich neobkládání
hořlavým materiálem. Vřele doporučujeme investovat několik stokorun do detektorů kouře a CO2, které mohou zachránit život včasným varováním při
požáru, nebo při úniku nebezpečných zplodin hoření.
Za měsíce září a říjen jsme zasahovali u 9 událostí:
4. 10. – vyjeli jsme společně s HZS PS Železná Ruda k dopravní nehodě kamionu mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. Nákladní
automobil zde skončil převrácený na levém boku, přičemž se
z něj částečně vysypal náklad pilin a unikaly provozní kapaliny.
Navíc měl řidič pod kabinou zaklíněnou ruku. Během několika
minut byla kabina pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení nadzvednuta, řidič vyproštěn a předán k ošetření ZZS Železná Ruda. Celý zásah trval 12 hodin, neboť musel být složitě
vyskladněn převážený náklad a provedeno samotné vyproštění
a odtažení havarovaného tahače s návěsem.

7. 10. – další dopravní nehoda, tentokráte pod Nejvyšším bodem u Starého Brunstu. Řidič zde skončil se svým osobním automobilem
převrácený na levém boku, před mostem přes řeku. Při nehodě
byl zraněn a postarala se o něj posádka ZZS Železná Ruda.
11. 10. – k menšímu požáru na Hojsově Stráži jsme vyjeli jako posilová
jednotka. Na místě bylo dohašeno několik ohnisek po pálení.
14. 10. – dopravní nehoda osobního automobilu nad čerpací stanicí F1.
Cizinci zde s vozem havarovali do příkopu a převrátili se zpět
silnici, na střechu. Oba se při nehodě zranili a postarala se o ně
před naším příjezdem ZZS Železná Ruda. Byla provedena protipožární opatření a jímány unikající pohonné hmoty.

28. 10. – vyjeli jsme jako posilová jednotka za HZS PS Železná Ruda,
která odstraňovala popadané a nahnuté stromy do vozovky. Vlivem mokrého a těžkého sněhu mezi Jesením a Gerlovou hutí
spadlo několik desítek menších stromů a větví do vozovky, nebo
se do ní nebezpečně nahýbaly a proto byly rozřezány a uklizeny
mimo silnici. Další byly mezi Špičákem a Hosjovou Stráží, nebo
Špičákem a Horizontem. Jednalo se o tři výjezdy v tento den.

29. 10. – k dalším dvěma stromům přes cestu jsme vyjeli na Špičák. Pomocí motorové pily byly stromy odstraněny a silnice zprůjezdněna.
9. 11. – požár. Ale jenom jako. Jednalo se o prověřovací cvičení na
požár bývalého hotelu Rixi. O tom, že se jedná o cvičení, jsme
se dozvěděli až na místě. Nicméně i nadále bylo postupováno
jako při skutečném požáru a z objektu byly postupně zachráněny
4 osoby. Byly prověřeny postupy a znalosti členů zasahujících
jednotek – od umístění požární techniky a její obsluhu, přes provádění průzkumu či záchrany osob, schopnost radiokomunikace
a spolupráce s dalšími jednotkami. Na místě zasahovali HZS PS
Železná Ruda, HZS PS Klatovy, JSDH Železná Ruda, JSDH
Nýrsko, JSDH NP Šumava.
filip brož
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Zaměstnanci Technických služeb města dokončují poslední práce na instalaci osvětlení vánočního stromu...

...a už svítí i přes nepřízeň počasí

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Tradiční setkání u kaple sv. Barbory ani počasí nezhatilo. Zvenku
hřál oheň – zevnitř svařák
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„Nemáme potřebu hledat pravdu,“ říká Vendelín Zboroň, duchovní
správce farnosti Železná Ruda.

ROZHOVOR

s panem Vendelínem Zboroněm, o víře, duchovních hodnotách
i odpuštění

Železnorudský Zpravodaj: Dobrý den pane
faráři. My jsme spolu vedli rozhovor již před
několika lety. V lednu to budou tři roky.
Vendelín Zboroň: To už je tak dlouho? To
není možné…
ŽZ: Bohužel, čas strašně rychle utíká… Jak
se Vám vede od té doby, co jsme se neviděli?
VZ: Úměrně věku a době…smích… Ale ne,
myslím si, že dobře. Člověk se musí dívat na
věci pozitivně, jinak jej to převálcuje. A ze všeho je možné vytěžit něco dobrého. I z toho negativního. Tohle je ovšem možné zejména díky
víře.

Také o tom druhém. Ve východních spiritualitách jde o to mít se dobře, nemít problém,
abych se všemi vyšel... a to vede k sobectví, k
soběstřednosti. Kdežto v křesťanství to je naopak, tam jde právě o toho druhého. Posloužit
tomu druhému, aby i on našel pokoj, který já
zakouším a to i za cenu, že mě to něco bude stát.
Skutečně šťastný je ten, kdo udělal šťastným
toho druhého. Ve východních spiritualitách pracují s reinkarnací, to je převtělování. Po smrti
se vtělují do jiných tvorů a tím se očišťují, až

Th. Mgr. Vendelín Zboroň
• Žije ve Velharticích
• Pochází z Krkonoš, narozen v r. 1957
• Absolvent gymnázia, Vyšší odborné školy v Mladé Boleslavi a Teologické fakulty Univerzity
Karlovy
• Původním povoláním programátor, knězem je již
33 let
• Spravuje farnosti – Železná Ruda, Čachrov, Javorná, Zhůří, Velhartice, Hlavňovice, Hory Matky Boží

ŽZ: Proč myslíte?
VZ: Protože když člověk nemá víru, tak každé utrpení a každý kříž jej omezují a propadá
zoufalství. Kdežto já, jako věřící, vím, že utrpení není tragédie v životě člověka. Je to tajemství a úkol. Je to něco, co nás posouvá kupředu
a pomáhá nám stát se citlivějšími, vnímavějšími, pozornějšími. A víme, že i když ta tělesná
schránka chátrá, ta duchovní zůstává. Dokonce
se omlazuje.
ŽZ: Opravdu? Alespoň něco pozitivního
s přicházejícími léty…
VZ: Ano, říkal kdysi kardinál Tomášek „stárneme k věčnému mládí“. To říkal, když mu již
bylo přes devadesát let.
ŽZ: Tak asi u něj to platilo, neboť on byl
dlouho velmi vitální.
VZ: Ano, cítil se duchem mlád.
ŽZ: Vy jste mě minule říkal, že ateismus
není problém, že problémem je lhostejnost.
Změnilo se něco ve společnosti v této oblasti?
VZ: Mně se zdá, že zde panuje hrozná negramotnost. Negramotnost člověka vůči duchovním hodnotám. A je to takové propadající se.
My se hodně nyní stáčíme k východu…
ŽZ: Jak to myslíte? K východu?
VZ: K té východní spiritualitě, k té filosofii.
ŽZ: A kdo myslíte, že se tam otáčí?
VZ: Obecně lidstvo. Čerpá se z těch východních náboženství, z budhismu…ono to není náboženství, já to považuji spíše za filosofii. Ale
pro většinu těch, kteří jsou tím osloveni, je to
opět jen povrchní věc.
ŽZ: Já myslím, že je to i určitá móda…meditovat v budhistickém klášteře a být náhle lepším člověkem…
VZ: Je to jakási touha být nad věcí, být in, být
v „poho“. Problém je, že tu člověk leští svoje
ego. Já, já a zapomíná, že život je o vztazích.

splynou v jakési brahma. Kolik takových cyklů
musí absolvovat, než se úplně očistí... A kdy je
úplně čistý? Být čistý znamená být usmířený.
S kým? Sám se sebou, to ano, s druhými, to také,
ale především s tím, který je původcem všeho,
protože v důsledku jsme se provinili proti němu.
A to usmíření musí přijít od něho. Já si ho nemůžu vynutit. Já si mohu odpustit, sám sobě
něco, ale nemohu odpustit sám sobě zlo, které
jsem spáchal jinému. To nelze. To mě může odpustit pouze ten, vůči němuž jsem se provinil.
Když dítě rozbije okno, tak nemůže přijít za
tátou a říci mu: Táto, já ti odpouštím, že jsem
rozbil okno. To nejde, že?
ŽZ: Ovšem, pro mnoho lidí asi bude jednodušší varianta meditací, ponoření se do sebe,
nežli stát tváří v tvář něčemu, co jsem způsobil.
A nést následky.
VZ: Ano. Takový člověk nechce jít ke kořeni
věci. A to je neštěstí. Je to jako v politice.
ŽZ: Nebo toho někteří jedinci nejsou schopni…

VZ: My si totiž žijeme tak dobře, a tak nad
poměry, že nás to netlačí. Nemáme potřebu hledat pravdu. Nám to stačí. A po nás potopa. A to
mně právě vadí. Heslo: Žij a užij. Bohužel mnoho rodičů vede takto i svoje děti. Velké trauma
této doby je sobectví. Sebestřednost. Po zádech
přítele se vyšplhat kamkoliv. Otec je pyšný na
svého syna, který bije ostatní děti tak, až jednomu způsobí zlomeninu. Otec to okomentuje slovy: „To je dobře, alespoň se prosadí v životě.“
ŽZ: To se dostáváme ze společenství lidí do
společenství predátorů.
VZ: To není člověčí, to je živočišné.
ŽZ: Pojďme ještě malinko stranou, pane
faráři. Ve zprávách říkali, že papež František
míří do Saudské Arábie. Co tam tak Svatý otec
může činit? Jsou tam vůbec nějací křesťané?
VZ: Malinko… Jsou různé představy o víře,
křesťanech, muslimech…a papež rozbíjí tyhle
zajeté systémy. Na prvním místě je totiž člověk.
To je ta hlavní hodnota. Já chci vnímat zejméPokračování na straně 11
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ROZHOVOR

s panem Vendelínem Zboroněm, o víře, duchovních hodnotách
i odpuštění

Dokončení ze strany 10

na člověka, na tom mě záleží, nejde o to, jak
je vzdělán, či co vlastní. Jde o člověka, jako
o existenci.
ŽZ: Blíží se Vánoce, svátky které máme nejraději. Co znamenají pro Vás?
VZ: Tak já například jsem zavedl, že každý
den máme hodinu adorace, takového meditování. Někdy se nás sejde více, někdy méně. A pak
následuje mše. A to je náhle úplně jiný zážitek.
Ale to dělám stále, v průběhu roku. Kromě jiných aktivit. Prožíváme takové lidské sblížení.
Učíme se lidsky se sdílet. A na tom pracujeme.
A advent, to je takové „znovunastartování“.
Přehodnocení, otevření se pravdě. O tom je ten
advent. Jsou tam ta znamení, ta jsou velmi důležitá.
ŽZ: Jaká znamení máte na mysli?
VZ: Nejsilnější znamení adventu je adventní
věnec. Něco, co nemá začátku ani konce. Tím
je Bůh. Ten, který je věčný. Ten věnec je zelený. Bůh je živý. Bůh není filosofie, ani teologie.
Bůh je někdo, kdo je tu pro tebe. Nabízí ti řeše-

ní v nouzi tvého života. Advent je, uvidět sebe
v nahotě pravdy o sobě samém a současně se
svěřit Bohu v důvěře a naději. „Ejhle, lHospodin přijde... „se zpívá v rorátní písni během adventu. Je to jakési ujišťování se v naději: „Bůh
mě nenechá bez pomoci, on se mě určitě ujme,
on to slíbil.“ A já dodávám: Bůh, jakkoli všemohoucí, je bezmocný proti této lidské touze.
Bůh je láska a láska nemůže odolat prosbě toho,
koho miluje. Je třeba vytvořit vír touhy v naší
duši, abychom svolali Boha do svého života.
A ta zkušenost s Boží mocí bude potom tak silným světlem, že nás to uvede do jásotu. Další
znamení jsou světla. V temnotě vás zbavují strachu. Kde je světlo, není strach. Ta světla, to jsou
ta prostoupení Boha do mého osobního života.
Dále tam je symbolika 4 svící. Trojjediný Bůh
se spojil s člověkem v tajemství vtělení. Toto
spojení Boha s člověkem je vítězství člověka.
Jinak by shnil ve svém hříchu k věčnému zatracení. Bůh ho svým vtělením vytáhl k důstojnosti
Boha. Top je to „viktoria“ jak ukazují mladí lidé
při různých demonstracích vztyčením ukazováčku a prostředníčku ve tvaru V. Vánočka je
dalším velkým symbolem…čtyři pletence jsou

čtyři zemské živly, to je země a na to je posazen člověk – tři pletence – tělo, duše, duch. A
nahoru přijdou dva pletence – spojení božského
s lidským. Ono vítězství člověka, o kterém jsme
mluvili. To jsou velké symboly. Naší otcové těm
symbolům moc dobře rozuměli. Ta znamení jim
dávala sílu a světlo
ŽZ: Takže pro Vás je to vlastně takové období, kdy se snažíte lidem sdělit, že by i oni se
mohli zastavit a zamyslet…
VZ: Ano. To je advent. Člověk by měl zažívat
radost a sdílet ji s ostatními. Procitnout.
ŽZ: Já Vám přeji, pane faráři, abyste naplnil tento svůj pozemský úkol co nejlépe a naši
společnost, v mnoha ohledech velmi duchovně
zanedbanou a nemocnou, pomohl uzdravit.
Děkuji Vám za rozhovor.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová
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...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
8.

Lyžaři na Šumavě
Národní Listy, dne 20. 12. 1926
Blížící se sezona lyžařská vybízí upozorniti na vhodná místa na Šumavě. Slíbený lyžařský rychlík Praha – Železná Ruda za zlevněné ceny umožní
lyžařům pražským a západočeským stráviti celou neděli v nerušeném prostředí Královského Hvozdu, což bude mnohým při přeplněnosti Krkonoš,
poslední léta se datující, zajisté velmi vítáno. Již první stanice šumavská, Zelená Lhota, poskytuje vhodný terén k Prenetu, k Zadním Chalupám
a Sandhütte. Dobrá ubikace v hotelu Touškově těsně vedle nádraží. Podobně v další stanici Hamry-Hojsova Stráž je dobrý hotel přímo u nádraží,
zde též informační kancelář, p. uč. Kar. Krátký. Východisko pro Hojsovu Stráž (několik hostinců a noclehárny), Můstek (chata s 25 lůžky), Černé
Jezero (65 lůžek), Ostrý. Od Černého Jezera výhodné výstupy na Ostrý, Svaroh (chata), Jezerní Horu.
Další stanice Špičák se známými hotely
Prokop a Rixy a nedalekou chatou na Pancíři
(28 lůžek). Východisko pro Pancíř a hřeben
na Prenet, se sjezdy do Hojsovy Stráže neb
Zelené Lhoty, pro Černé a Čertovo jezero,
Špičák svah s lyžařským můstkem. Stanice
Železná Ruda městys a v dolině položená,
k výstupu na Pancíř, potom, Falkenštejn, Javor, řada hotelů, mezi nimi české, Praha, hraniční nádraží, Kroupa, dvojjazyčný Seidl aj.
Výbornou pomůckou jest mapa Železnorudska se značenými cestami v sedmi barvách,
vydaná KČST za 8 Kč. Centrální Šumava poskytuje sice lyžařům mnoho, avšak pro odlehlost od železnice nepřijde asi příliš v praktickou úvahu. Omeziti se lze jen na upozornění
na Prášily Horní, chatu Modravskou, chatu
u Pramene Vltavy, Knížecí Pláně, Kunžvart
(tento již přístupný ze stanice Lenorské). Ve
východní Šumavě jest dobré sobotní spojeni
13.00 hod. ze Smíchova na Volary, příj. 21.34)
a lze tu ze stanic Vimperka (hotel Hvězda,
Central), z Lipky, Kubovy Huti, Lenory (chata se 100 lůžky) a z Volar podniknouti pěkné
lyžecké výlety. Ve Volarech čilý odbor KČST.
(předn. stan. Tolar, duch. as. Pára) poskytnou
rádi a ochotně řádné informace.
O výhodnosti Kleti nad Krumlovem pro
lyžařské projížďky netřeba se zmiňovati. Též
sem jest sobotní spojení velmi dobré: z Prahy
12.55, v Krumlově 1930. Na Kleti od loňska
pěkná chata s 12 lůžky.

Josef Růžička, Plzeň

gabreta-bayerwald@email.cz
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Začínal na Šumavě
V letošním roce uplynulo 100. let od narození
mimořádného fotografa, pana Viléma Heckela.
Západočeské muzeum v Plzni připomíná jeho
výročí výstavou, která začala v říjnu a potrvá
do 27. ledna 2019. Výstava má několik částí.
V té první jde o fotografie rodiny a první začátky
fotografování mladého Vildy. Pokračují snímky
české krajiny a také z velehorských výprav.
Pro některé návštěvníky je překvapením, že
Heckel fotil i průmyslovou a reklamní fotografii. Závěr výstavy končí osobními věcmi. Můžeme zde, vedle fotoaparátů a fotokomory, vidět
i horolezecké vybavení, vydané knihy apod.
Archiv svého otce spravuje jeho dcera Helena,
čítá přes 60 tisíc negativů. Řada snímků je zde
publikována poprvé.
Vilém Heckel se narodil v Plzni dne 21. 5.
1918. Od dětství ho silně ovlivňoval jeho tatínek Adolf, který pracoval ve Škodovce jako
jeřábník. Byl nadšeným fotografem, a jak měl
volný den, vzal fotoaparát i synka a vyrazili na
výlet. Zpočátku fotil tatínek, později to již zkoušel i mladý Vilda. První jeho fotkou je snímek
jeho rodičů u historického hraničního kamene
pod Luzným. A na Šumavě mladý Vilda začínal.
Sem to měla jeho rodina z Plzně nejblíž.
Po absolvování školy se v roce 1936 vyučil
fotografem - portrétistou ve fotoateliéru Aloise
Chmelíka a poté odešel do Prahy. Mezi jeho
první zakázky patřil záznam pohřbu prvního
prezidenta T. G. Masaryka. Po působení v menších ateliérech odchází na 15 let do Zbrojovky
Brno jako průmyslový fotograf. V roce 1956 se

stává „volným“ fotografem. Při přípravě prvního vydání knihy „Naše hory“ mu k 3 tisícům
snímků scházejí fotky horolezců na stěně. Ty
nakonec pořídil s horolezci v Tatrách a uzavřel
s nimi spojenectví na život a na smrt. Mimo focení hor si již nabírá spousty zakázek. Věnuje se
reklamní fotografii, aby nejenom uživil rodinu,
ale mohl si hradit další výpravy do hor. Stal se
výhradním fotografem mladoboleslavské Škodovky. V roce 1958 na pozvání automobilky
Škoda Mladá Boleslav přijela do Prahy Miss
USA Charlotte Scheffieldová a Heckel na nádvoří Pražského hradu nafotil reklamní fotky na
novou Škodu Felicii. Ze Spojených států tehdy
přišlo na 400 objednávek tohoto auta. Zůčastnil
se horských expedic na Kavkaz, Hindúkuš, do
Pákistánu a Peru. Fotografova sestra Milada
vzpomínala v Plzni na vernisáži, že před každou expedicí přijel do Plzně rozloučit se s maminkou, a ona sama u toho také nesměla chybět.
Než jel do Peru, optala jsem se ho: „Vildo, co
když se ti tam něco stane? A víte, co odpověděl? Zůstal bych tam, kde jsem to v životě nejvíc miloval - v horách.“ Toto přání se mu bohužel vyplnilo. Poslední květnový den roku 1970
je i s ostatními 13 členy horolezecké expedice
pod horou Huascarán zavalen lavinou při zemětřesení. Bylo mu 52 let.
Za některé svoje fotografie získal řadu ocenění. Za jeho života mu vyšlo 10 publikací a vycházejí i in memoriam, což svědčí o jeho neustálé aktuálnosti. Od 4. ročníku Jizerská 50 nese
podtitul Memoriál Expedice Peru 1970 na po-

čest zahynulých horolezců, ti se totiž 3. ročníku
zúčastnili. Se svou ženou Miladou a dcerami
Evou a Helenou žil v Černošicích u Prahy. Mezi
jeho blízké přátele patřili spisovatelé Ota Pavel,
Arnošt Lustig, Arnošt Černík, sportovci Emil
Zátopek, František Šťastný, scenárista a režisér
František Pojdl, horolezci Radan Kuchař, Bohumil Svatoš a Jan Červinka. Kdo by měl zájem
zjistit si, jaký Vilda Heckel byl horolezec a pan
fotograf, nechť si přečte povídky od Oty Pavla v
knize: „Jak šel táta Afrikou“. Po přečtení těchto
povídek ještě více porozumíte tomu, jaký Vilém
Heckel byl především výborný kamarád, výborný fotograf, který šel nejenom za hranu skály
či převisu pro dobrou fotku, ale také, že na své
roky byl i velmi dobrý horolozec.
V roce 1954 v časopisu ČS fotografie vyšel
jeho článek o krajinářské fotografii. Je velmi aktuální i pro nás dnešní fotografy. V závěru článku píše, na co nesmí fotograf – krajinář zapomínat, cituji: „Fotografie je sociální výtvor. Je
tvořen člověkem pro člověka, pro lid. Fotograf
musí v sobě proto spojovat cit „společenské
potřeby“, které velí krajináři zachytit krásu pro
ostatní. Třeba pro ty, kteří se nikdy nedostanou
na vrchol Chopku, kteří nikdy nebudou pozorovat ranní mlhy v Tatrách, kteří nikdy nepojedou
na lyžích údolím Bílého Labe“.
V archivu Viléma Heckela je, kromě 60 000
negativů, více jak 900 snímků Šumavy, a to
jak zimní, tak letní. Každý, kdo má přístup
k internetu, si je může prohlédnout. Mají však
ochranou část, která určitým způsobem chrání proti zneužití. Můžete si
je objednat a koupit. Cena
pochopitelně odpovídá kvalitě. Co by však jistě stálo
za zváženou, je po dohodě
s paní Helenou Heckelovou,
zhotovit knihu fotografií
Šumavy, které nám tady
její tatínek zanechal. Proč?
Jsou to snímky ze 40. a 50.
let minulého století. Vyplňují mezeru let 1900 až po
současnost. A navíc krásné
fotky Šumavy, které když na
ně kouknete, mají i příběh.
Oba dva kraje (Plzeňský
i Jihočeský) a NP Šumava
by se mohly na tom společně finančně podílet.
A kdo mně nevěří, ať tam
běží, tedy zajede si do Plzně
a podívá se na výstavu Viléma Heckela a příběhy jeho
fotografií. Neprohloupíte.
Kdy se taková výstava bude
zase konat? Za 50 či sto let?
To už tu nebudeme...
Václav Vetýška, Plzeň
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JE DOBŘE, ŽE NA ŠUMAVĚ TETŘEVŮ PŘIBÝVÁ, ALE...
výskyt tohoto krasavce je stále důvodem
k trvajícím uzávěrům přístupu do některých,
dříve navštěvovaných šumavských míst. Jedná
se již velmi dlouho o žádanou cestu na Modrý
sloup a ministr životního prostředí i ředitel NPŠ
předpokládají, a již pár let slibují, že v dohledné
době tato cesta bude v omezeném termínu konečně otevřena. Vše záleží na tom, jak dopadne
projednávání vlivu zpřístupnění na populaci tetřeva. A to projednávání bohužel trvá již několik
let.
Podobný problém provází i cesta do Klostermannova dějiště románu Ze světa lesních sa-

mot, do Podroklaní, kde stále jen chátrá a snad
čeká na opravu známá Roklanská chata. Turisté
by jistě rádi přivítali možnost procházky kolem
Černého jezera, projít po lávkové cestě nad sousedním jezerem a konečně i z Čech vystoupit
na Svaroh, k ruinám Juránkovy chaty, tak jak to
bylo možné pár let po druhé světové válce, než
to zatrhl bolševík.
Nešlo by si vzít příklad ze sousedního parku
bavorského? Tam také žije tetřev a rozmnožuje
se, a přesto turisté mohou navštěvovat v omezeném termínu místa jeho výskytu. Místo našich
zákazů vstupu, je tam informace tohoto znění

i v češtině. „Vyrušení tetřeva v zimě, během
toku, hnízdění a odchovu mláďat, může znamenat ohrožení jeho života. Proto se cestou chovejte ohleduplně. Neopouštějte v době od 1. 11.
do 30. 06. vyznačené cesty a lyžařské trasy. Pomozte tetřeva uchránit před vyhubením. Mnohokrát děkujeme.“
Tak jen stále doufám, že u nás z té stále slibované dohledné doby se nestane doba nedohledná.
Snad by stačilo trochu napodobit to, co už
funguje na druhé straně hranice a bylo by u nás
po rozepřích a zavládla by konečně spokojenost.
Emil Kintzl. Kašperské Hory

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 15

STRANA 16

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

ITC informuje
Akce konané na Železnorudsku
22. 12. 2018 Vánoční trhy – 11. ročník
ŽR klub/Železná Ruda Bayerisch Eisenstein, centrum
11.00 – tradiční vánoční trhy s hudbou, zpěvem a občerstvením
376 397 185
..........................................................................................................................................................................................................
24. 12. 2018 Hojsovka sobě
Kostel Hojsova Stráž
376 361 227
21.00 – nejen vánoční koledy zazpívá „Štědrovečerní hojsovecký orchestr“
..........................................................................................................................................................................................................
28. 12. 2018 Vánoční koncert
Kostel Železná Ruda
376 397 033
18.00 – v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy vystoupí Železnorudský smíšený sbor, sólisté, orchestr
..........................................................................................................................................................................................................
29. 12. 2018 Železný pašerák
HS Šumava/Pancíř
376 397 273
17.00 – 7. ročník, otevřený, večerní, skialpinistický závod na Pancíř, Start u domu Horské služby na Špičáku
..........................................................................................................................................................................................................
29. 12. 2018 Vánoční koncert
Kostel v Bayerisch Eisensteinu
18.00 – v kostele v Bayerisch Eisensteinu vystoupí Železnorudský smíšený sbor
737 331 059
..........................................................................................................................................................................................................
30. 12. 2018 Sjezd z Pancíře na historických lyžích
Otevřená Šumava.o.s.
724 062 612
11.00 – sjezd v historickém oblečení na historických lyžích….
Prezentace před bývalým hotelem Hrnčíř, hromadný výstup na start od chaty Pancíř, cíl na Vajsově louce.
..........................................................................................................................................................................................................
30. 12. 2018 Světlušky
SKI&BIKE Špičák/Sjezdovka Sirotek
17.00 – předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči
376 397 167
..........................................................................................................................................................................................................
31. 12. 2018 Silvestrovský sjezd s pochodněmi
SA Špičák, HS Šumava/sjezdovka Šance
17.00 – tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance,
s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři
376 397 167, 376 397 273
..........................................................................................................................................................................................................
31. 12. 2018 Půlnoční silvestrovský běh
Hojsova Stráž
376 361 227
23.00 – akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr…
..........................................................................................................................................................................................................

2019

..........................................................................................................................................................................................................
5. – 6. 1. 2019 15 km Šumavou – veřejný lyžařský závod

Lyžařský oddíl TJ Lokomotiva Plzeň/Špičák
721 643 164
..........................................................................................................................................................................................................
9. 1. 2019 Tradiční přechod Královského hvozdu – 18. Ročník – Penzion Habr
7.00 – na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech

603 894 139
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