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Trhové Sviny se rozloučily
se svým oblíbeným farářem

Trhové Sviny - Smutek a
překvapení z nenadálého
úmrtí se mísí v duších všech,
kdo se včera v Trhových Svinech přišli rozloučit s nedávno zesnulým zdejším farářem Marcinem Dawidem
Żelaznym. Při zádušní mši,
kterou v do posledního místečka zaplněném kostele
sloužil biskup Vlastimil Kročil, nechyběli farníci ze širokého okolí, přátelé 41letého
kněze ani kněží a jáhni českobudějovické diecéze.
„Otec Marcin odešel nečekaně, což vzbudilo nejednu
otázku,“ připomněl biskup
s poukazem na evangelium.
„V něm sám Ježíš připomíná,
že žádný člověk nebude tady
na zemi věčně. Nikdo z nás
neví, kdy, kde a jak bude z tohoto světa odcházet. ,Buďte

připraveni a vaše lampy ať
hoří…‘, říká evangelium. Nikdo z nás nebyl u lůžka umírajícího Otce Marcina, naprostá většina z nás byla
svědkem toho, jak jeho lampa hořela, jak se snažil být
světlem pro druhé,“ ocenil
Vlastimil Kročil přínos a dobré skutky Marcina Żelazného
širokému společenství trhosvinenské i okolním farnostem. „Otci Marcinovi děkuji
za všechno, co dobrého vykonal během více než třináctiletého působení v naší
diecézi,“ uvedl biskup.
Důvod děkovat má také
spousta obyčejných lidí. „Pan
farář byl skvělý člověk, zažili
jsme s ním spoustu pěkných
okamžiků,“ souhlasila se slzami v očích zástupkyně
mladší generace paní Marcela. „Ať to bylo cokoliv, uměl
pokaždé krásně potěšit, byl
veselý a optimistický a
vždycky s ním bylo hezky,“
vzpomíná Anna Stichová,
která se se zesnulým farářem
přijela rozloučit z Lišova. A
nebyla jediná přespolní, ve-

SMUTEK, slzy, záplava květů i slova díků provázely zádušní mši, při
které se Jihočeši rozloučili s Marcinem Żelaznym. Foto: Deník/J. Sýbek

dle spousty místních nechyběli na mši ani lidé z Č. Budějovic, Borovan či Nových
Hradů a řady dalších míst.
Možnost říct sbohem využila řada lidí i na sociálních
sítích. „Bylo nám obrovskou
ctí, že jsme Vás mohli poznat
a že jste nás v roce 2011 oddal
a 10. 11. 2018 pokřtil našeho
vytouženého syna Martínka

Záchranáři testují u Lipna odolnost
Přední Výtoň – Od pondělí
do pátku tráví 38 studentů
prvního ročníku oboru zdravotnický záchranář v zimě a
sněhu. Na svém prvním studijním kurzu prověřují hlavně svoji odolnost. Pod vedením instruktorů se studenti
Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity cvičí
v lanových technikách a
nouzových postupech v nepříznivých podmínkách.
„Pracujeme ve dne i v noci,
aby studenti zjistili, jak dobře ovládají topografii a orientaci v terénu. Zkouší si
transport zraněného v nosítkách i s improvizovanými
prostředky. Potřebují se naučit hlavně spolupráci ve
stresu a v zátěži. Když jsou

ZÍTRA ČTĚTE
MODRÉ ZÓNY parkovacího
systému v Budějovicích se
blíží k Pražskému předměstí.

NÁROČNÁ PŘÍPRAVA budoucích záchranářů. Foto: Ladislav Kuboušek

venku ve sněhu čtyři hodiny,
je těžší se racionálně rozhodovat a komunikovat s kolegy,“ vysvětlil instruktor a
člen policejní zásahové jednotky Ladislav Kuboušek.
Díky zátěžovému kurzu si prý
studenti lépe uvědomí po-

třebnost teoretické přípravy.
„Většina říká, že obor studují,
aby zachraňovali životy. To
je ušlechtilý cíl, cesta k němu
ale bývá složitější, než si dokáže většina devatenáctiletých představit,“ upozornil
Ladislav Kuboušek. (rad)

Zasněžená Šumava čeká lyžaře
Šumava – Lyžařské areály na
Prachaticku jedou naplno,
sjízdné jsou i desítky kilometrů běžkařských stop.
Na Zadovsku bylo včera
dopoledne upraveno na 30
km běžeckých tras. Podle
slov Petra Vondraše, vedoucího provozu LA Zadov, upraveny budou i dnes. „Vzhledem k množství sněhu se je
snažíme upravovat denně,“
uvedl Petr Vondraš. Zítra by
se navíc měly trasy rozšířit, a
to až na Stachy. Dnes v lyžařském areálu navíc spustí
jednosedačkovou lanovku ze
Zadova na Churáňov. „Ta je
vždy závislá na množství
přírodního sněhu a toho teď
máme dost,“ zkonstatoval.
Upravené jsou pro běžkaře
i trasy z vimperského Vodníku, běžkaři míří i na Kvildsko. Tam byly trasy najety ve
středu, do včerejšího rána ale
na Kvildsku přibylo zhruba
čtyřicet centimetrů sněhu.
Podle slov Václava Vostradovského, starosty obce, leží

v poutním kostele Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů. Je nám to nesmírně líto,
byl jste vzácný člověk a jedinečný farář! Nikdy nezapomeneme a za vše moc děkujeme,“ připsala za celou svou
rodinu k projevům soustrasti
na facebookový profil Marcina Żelazného Veronika
Miťková. (hst)

na Kvildě až metr sněhu.
„Včera jsme znovu projeli
trasy mezi Kvildami, ale
opravdu tu hustě sněží a situace se tu mění z hodiny na
hodinu,“ dodal starosta.
V plném provozu je i lyžařský
areál. Na víkend budou najety stopy i v okolí Prachatic.
V případě, že by je zasypal
sníh, uvedl jednatel prachatických Městských lesů Jan
Pěsta, že budou v průběhu
víkendu upraveny znovu.
Nejinak je tomu ve Skiareálu Lipno, kde budou do víkendu otevřeny už všechny
sjezdovky. Upraveny jsou také běžecké stopy na červeném okruhu o délce 10 km a
na trati bílá o délce 4,5 km.
Vše je upraveno pro klasiku
i bruslení. Běhat na lyžích
můžete také kolem Frymburka, kde je rovněž otevřena sjezdovka na Martě. „Tolik
sněhu ve Frymburku dlouho
nenapadlo,“ konstatoval Miroslav Maurer z klubu Atletiko Frymburk. „Před víken-

dem upravíme stopy širokou
rolbou ze Skiparku Frymburk,“ doplnil. Nenáročné
běžecké tratě se v délce 15
km táhnou po pastvinách, a
proto zde nehrozí nebezpečí
padajících stromů.
Provozovatelé rakouského
skiareálu Hochficht hlásí
nejlepší sněhové podmínky
za poslední roky. „Na sjezdovkách leží až 170 cm sněhu
a otevřeny máme všechny
tratě v délce 21 km. K tomu
jsou pro děti otevřeny zábavné dráhy s obřími vlnami,
dětský park s atrakcemi či
fun slope s klopenými zatáčkami a tunelem. Na pokladnách i v restauracích je český
personál,“ uvedl ředitel skiareálu Hochficht Gerald Paschinger. Běžecké stopy na
Schönebenu ve středu kompletně uzavřely padlé stromy.
Na příhraničním Sternsteinu jsou otevřeny všechny
sjezdovky v délce 5,1 km, na
kterých leží zhruba 60 až
80 cm sněhu. (aja, zuky)

Nakradli, ale neproklouzli
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V rodných Mysłowicach
v Polsku se budou za
Marcina Żelazného sloužit
v sobotu v 8.30 a 10.30 h
mše, po kterých bude uložen do rodinného hrobu
na místním hřbitově.

Krátce z regionu
České Budějovice – Chování dvojice zlodějů neuniklo v úterý pracovníku ostrahy v budějovickém hypermarketu. Devatenáctiletí pobertové
naplnili tašku pánskými a dámskými holicími
strojky a hlavicemi k holicím strojkům za více než
11 000 korun a prodejnu chtěli opustit bez zaplacení. Člen ostrahy zadržel muže a ženu po projití
pokladním sektorem a přivolal policisty. (zz)

Víkend bude na běžkách
Nové Hrady – Tři běžkařské trasy v Novohradských
horách budou připraveny
na víkend. Luboš Šulista
z TJ Hojná Voda, která běžecké stopy upravuje, včera kolem poledne konstatoval, že peřina je přes 55 cm vysoká, ale kvůli
sněžení a velkému větru nemá smysl je zatím
protahovat. „O víkendu bude sjízdných celých 25
kilometrů,“ ujišťuje Luboš Šulista. (zz)

Lidé dali ke 2 milionům
České Budějovice – Sčítání veřejných sbírek pořádaných vloni v Budějovicích skončilo. „Je potěšitelné, že občané přispěli 1,837 milionu korun,
o rok dříve 1,62 a v roce 2016 1,56 milionu, takže
za posledních několik let jde o rekordní sumu,“
uvedl primátor Jiří Svoboda. Tradičně největší
podporu má Tříkrálová sbírka, jež v roce 2018 vynesla 700 358 Kč. Výtěžek sbírky pro nevidomé a
slabozraké je určen na výcvik slepeckých psů. Do
kasiček SONS lidé vložili 183 149 Kč, do dalších
označených nadační fond Mathilda – slepečtí psi
69 043 Kč. Pro Centrum Bazalka se vybralo 205 053
Kč, pro Arpidu 100 624 Kč. Je úžasné, že výše získaných příspěvků se každoročně zvyšuje. (zz)

