Editorial
Milí čtenáři a milé čtenářky,
píše se rok 2019 a my máme to štěstí, že žijeme v jednom z nejkrásnějších koutů jižních Čech. Toto místo někteří zvolili za svůj domov
před desítkami let, jiní před nedávnem. Je přáním nás všech učinit ho
bezpečným přístavem, kam se člověk rád vrací, protože zde má své
kořeny.
Zveme vás na toulky krajem, který je branou Šumavy. Má svou historickou jedinečnost, cenné přírodní krásy, ale i zajímavou současnost.
Z kamínků paměti krajiny a vzpomínek osadníků, kteří ji přetvářeli,
chceme v mozaice příběhů zastavit čas a zachytit její promluvy. Krajina
k nám mluví už tím, že je. Poskytuje nám svobodu, volnost, radost z pohybu, klid na relaxaci, pocit jistoty a inspiraci. Ráda vyjeví svá tajemná
zákoutí i poklady těm, kdo se jí naučí naslouchat a pochopí její zákon
života.
Dříve se žilo jinak. Dětí bylo jako kuželek, ale byla by ostuda, kdyby
některé nevědělo, jak se jmenuje jejich babička, a prohřešek, kdyby
nepozdravily souseda. Lidé se potkávali venku při práci, v podvečer
na lavičce i v hospodě, kde je nepřekřikovala reprodukovaná hudba
nebo hokejové utkání z televize. Potkávali se a povídali si. Někdy vyprávěli o sobě, co zvláštního zažili a co jejich děda za té velké války, jindy
„zdrbli“ sousedy. Své osudy sdíleli. Nyní se také potkáváme, slušnější
pozdraví bezejmenného člověka, který tady asi bydlí, ale neznáme se.
Nemáme čas. Své příběhy nepředáváme, musíme chvátat …
Právě proto chceme psát o lidech, kteří žili nebo žijí mezi námi a jejichž životní příběhy a cesty stojí za povšimnutí. Pokusíme se poodhalit, jak naše děti vnímají prostředí, ve kterém žijeme, jaké jsou jejich
představy o budoucnosti, jak vidí svůj domov.
V historii obce hrála důležitou a nezastupitelnou roli každá z našich
osad. Dnes se rozrůstají, protože přestala platit dřívější nařízení, a začínají žít vlastním zajímavým životem. Osady, jejich historie a současnost,
to jsou další témata, na která se hodláme zaměřit.
Přáli bychom si, abychom se v tom divokém běhu alespoň někdy
na chvíli zastavili, našli si čas na přečtení povídání o místě, ve kterém žijeme, o lidech, kteří tady žijí, či strávili kus života, i o dobách, které tudy
prošly. Možná, že najdeme ztracený klid a náladu i chuť k rozhlédnutí,
možná, že se nám vybaví i naše velké příběhy, zasunuté téměř v zapomnění. Vždyť hezké příběhy a vítězové jsou všude kolem – i u nás doma.
Vaše redakce
P. S. Nebudeme hledat viníky starých křivd ani propagovat jakékoliv
politické zájmy. To přenecháme jiným tiskovinám.

