číslo 11 rok 2012

Strana 1

www.isumava.cz

Mše u kapličky na Zadních Paštích
Šumavské cesty o. s., ve spolupráci s městem Hartmanice vás srdečně zve na pouť a mši k
nově obnovené kapličce sv. Martina na bývalých Zadních Paštích v neděli 11. 11. 2012 ve
13 hodin.
Na Zadních Paštích (územně spadají pod Hartmanice) stávaly dva velké statky a součástí
jednoho z nich byla kaplička sv. Martina, původně postavená v 17. století. V listopadu 1918
se přes tuto oblast přehnala silná vlna chřipky a z každé rodiny někdo zemřel. Kaplička byla
opravena a vždy na Martina se zde sloužila mše.
Po 2. světové válce došlo v celém pohraničí k odsunu obyvatel německé národnosti a částečnému dosídlení českým obyvatelstvem. V roce 1952 byl v hraničním území jižně od Harmanic vytvořen vojenský újezd Dobrá Voda, všechny obce byly nuceně vysídleny a domy
byly využity jako terče při vojenských cvičeních. Všechny stopy bývalého života z oblasti zmizely, jen pod dvěma lipami na Zadních Paštích zůstaly základy kapličky. Díky úžasné spolupráci se starostou Hartamanic Jiřím Juklem a díky sponzorům, se podařilo kapličku obnovit a
byla znovu vysvěcena 11. 11. 2011 v 11 hodin.
Občanské sdružení Šumavské cesty chce navázat na
starou tradici a obnovit i setkávání u
kapličky vždy na
svátek sv. Martina
spojený s poutí a
mší. Z Plzně bude vypraven autobus na trase Plzeň – Přeštice – Klatovy – Sušice – Hartmanice – Dobrá Voda - Stodůlky. S NP Šumava bylo vyjednáno povolení ke vjezdu autobusu až
do Stodůlek, odtud je kaplička vzdálena 2,5 km. Zájemci, kteří by chtěli jet autobusem
z Plzně, se mohou přihlásit na: sumavske.cesty@centrum.cz nebo na telefonech 603 265
034, 724 006 625.

Programy pro veřejnost
na listopad, pořádané NP
Šumava
1. 11. 2012 Historie myslivosti a myslivost na
Šumavě /Vimperk, učebna SEV. Jak vypadala
myslivost v dávných časech? Jaké myslivecké
příběhy se odehrávaly kdysi na Šumavě i v jižních Čechách vůbec? Nejen na tyto otázky nám
odpoví při besedě tematicky zaměřené na myslivost a na náš region Mgr. Martin Slaba z Národního zemědělského muzea Ohrada.
Od
16:30 do 18:00 hodin.
3. 11. 2012 Okolí Vintířovy skály / sraz u chaty
Rovina u Dobré Vody. Vycházka s průvodcem,

středně náročná trasa 10 km. Stopy minulos-
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Pro ostatní poutníky s vlastní dopravou je nejkratší přístup ke kapličce z Dobré Vody (cca 7
km).
Jana Kolářová, Šumavské cesty, o. s.

Výstava a vernisáž „UNESCO pro mladou
generaci aneb Život v památkách“
V září 2011 vyhlásilo město Český Krumlov projekt „UNESCO pro mladou generaci"
k dvacátému výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Součástí projektu je i soutěžní přehlídka umělecké tvorby dětí a mládeže „ŽIVOT v
PAMÁTKÁCH". Hlavním koordinátorem a realizátorem této přehlídky je českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Celý rok dostávali pracovníci Centra
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. různá
umělecká dílka od jednotlivců i skupin
dětí a mládeže ve věku od 10 do 26 let.
Všechna obdržená díla budou k vidění na
výstavě „UNESCO pro mladou generaci
aneb Život v památkách“. Výstavu ve
středu 31. 10. 2012 od 15:30 hodin zahájí
slavnostní vernisáž v prostorách Městského úřadu Kaplická 439 v Českém
Krumlově.
Na vernisáži ocení místostarostka města Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová,
MBA a ředitel CPDM, o.p.s. Mgr. Vlastimil Kopeček nejpovedenější díla vyhlášené soutěžní přehlídky umělecké tvorby
dětí a mládeže. K poslechu zahrají žákyně
Základní umělecké školy Český Krumlov
Kristýna Korčáková a Veronika Holcová.
Výstava potrvá v prostorách Městského úřadu do 31. 12. 2012. Pro veřejnost bude
otevřena od pondělí do pátku v otevíracích hodinách Městského úřadu. Součástí výstavy bude i prezentace k oslavě 15 let činnosti Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

O Šumavě se dočtete
v knize Zmizelé Čechy
Nakladatelství Paseka vydalo v říjnu 2012 další
svazek v edici Zmizelé Čechy. Publikace představuje
slovem i obrazem oblast, která zahrnuje Trojmezenskou hornatinu, Vltavickou brázdu, Želnavskou
hornatinu a Českokrumlovskou vrchovinu.
Úvodní text, který pojednává o historii tohoto
překrásného regionu, doprovází přes sto padesát
unikátních fotografií. Knihu je možné v Horní Plané
zakoupit v Památníku Adalberta Stiftera a
v Infocentru. Zájemcům ji autoři podepíší na Adventním jarmarku 1. prosince od 11-12 a 14-15 hod.

ti, přírodní zajímavosti, prášilský žulový masiv.
Od 9:30 do 14:00 hodin.
15. 11. 2012 Příroda očima fotografů
/Vimperk, učebna SEV. Cyklus přírodovědného
promítání s povídáním od známých i místních
fotografů a cestovatelů. Pojďte se s námi dívat
na přírodu očima fotografů.
17. 11. 2012 Muzeum historie lesa v NP Bavorský les /sraz Vimperk, učebna SEV, odjezd
do St. Oswald. Prozkoumejte s námi do detailu
vývoj lesa v moderní prožitkové expozici v návštěvnickém centru NP Bavorský les v Sankt
Oswaldu. Expozice tohoto střediska zaujme
svým obsahem i provedením všechny věkové
skupiny a dokáže, že i muzeum je zábavné. Akce pro děti v doprovodu rodičů. Od 9:00 do
15:00 hodin.
28. 11. 2012 Výroba adventních věnců
/Vimperk, učebna SEV. Adventní věnce z přírodnin jsou tradičním zvykem předvánočního
času. Přijďte si vyrobit adventní věnec z přírodnin. Od 15:30 do 17:00 hodin.
28. 11. 2012 Vánoční klábosení / ZŠ Nová Pec.
Tvorba adventní a vánoční dekorace. Povídání
o Adventu a Vánocích. Od 17:00 - 19:00 hodin.
29. 11. 2012 Vánoční klábosení / Stožec, IS. Tvorba
adventní a vánoční dekorace. Povídání o Adventu a
Vánocích. Od 17:00 do 19:00 hodin.

Pozvánka na některé
akce v Sušici a okolí
1. 11. – 31.12. / Výstava obrazů: Marie Hostková a Josef Klaus/ Sušice/ Výstavní prostory
radnice, po až pá, od 8:00 – 16:00 hodin. V
týdnu od 17. 12. do 22. 12. předvánoční prodej
vystavených obrazů i další tvorby autorů.
2. 11. / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna – Husův sál, Představení pro děti „ Pohádka
lesa „ od 17:00 hodin.
3. 11. / Svatohubertské slavnosti / Sušice, kostel sv. Václava, od 15:00 hodin jubilejní koncert
„Kouzlo chrámů“ se sborem Svatobor a 10 Jihočeskými trubači. Předprodej vstupenek: Sušické kulturní centrum za 100,- Kč, na místě
150,- Kč, do 18 let zdarma.
3. 11. / Svatohubertské slavnosti / Sušice /
Lovecké signály zazní na náměstí Svobody u
radnice od 17:30 hodin, po vystoupení doprovází Jihočeští trubači slavnostní průvod do
chrámu sv. Václava, kde se bude konat Svatohubertská mše od 18 hodin. Celebruje českobudějovický biskup Jiří Paďour OFMCap , doprovází sbor Svatobor a 10 Jihočeských trubačů. V rámci mše svaté se koná sbírka.
4. 11. / Svatohubertská rodinná zábava / Sušice, Kulturní dům Sokolovna / Vystoupí Karavana Swingers Band, módní přehlídka ve stylu 30.
let, předtancování, nabídka aktivit zaměřených
na děti. Předprodej vstupenek: Sušické kulturní
centrum 50 Kč, na místě 100 Kč, do 18 let
zdarma. Od 15 hodin.

4 11 / Mód í ř hlídk / H ád k S ši
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Jiřina Jirásková - nikdy jsem nebyla vášnivá
šumavská turistka
Národ ji miluje už více než půl století. Je to jedna z našich nejznámějších hereček,
ne-li ta nej. Jiřina Jirásková strávila část léta v předhůří Šumavy - v Malenicích, odkud
pocházel její životní partner Zdeněk Podskalský a kde si stále drží nádhernou vilu rodiny Podskalských.
I když sama o sobě tvrdí, že je velmi nemocná a s médii nekomunikuje, časopisu Šumava poskytla v půli srpna exkluzivní interview, ve kterém s chutí hovoří nejen o své
kariéře u filmu, v divadle i televizi, o svých partnerech Jiřím Pleskotovi a Zdeňku Podskalském, ale hlavně o vztahu k Malenicku i celé Šumavě.
„V Malenicích jsem strávila celá sedmdesátá léta, když jsem se nemohla hrát ve filmu
ani v televizi. Vybudovala jsem zde zahradu, která byla a je mojí velkou láskou a chloubou. Teď se o ni musejí starat mí přátelé, já už nemám sílu,“ říká v obsáhlém rozhovoru
dvaaosmdesátiletá herečka.

4. 11. / Módní přehlídka / Hrádek u Sušice,
zámek /Modelingová agentura Delija Models
Klatovy pořádá první módní přehlídku na hrádeckém zámku. Představí se kolekce společenských, plesových a svatebních šatů, dále autorská kolekce K. Bělocha a luxusního francouzského spodního prádla. Host Milan Sulej –
operní pěvec, superfinalista ČS Talentmánie.
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek na tel.
725 083 093 nebo na recepci zámku.
8. 11. / V co vlastně věříme / Sušice, Komunitní centrum / Cyklus přednášek České Křesťanské akademie Sušice. Přednáší: P. Mr. Mgr.
Tomas van Zavrel, doporučené vstupné 30 Kč,
od 19.30 hodin.
9.11. / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna – Husův sál, Představení pro děti „Princ ze
Zlatého zámku „ od 17:00 hodin.
10. 11. / Retro Party, aneb zpátky do minulosti! / Sušice, Tradiční klOUb / Večírek plný skvělé muziky 70. – 90. let, živá hudba a samozřejmě „ Oldies Disco Stage „ DJ Arnoštek
½ &
chlapa a spoustu dalších retro vychytávek…, od
20:00 hodin.

Tak začíná rozhovor, který je součástí
nejnovějšího čísla časopisu Šumava, jehož
vydavatelem je Správa NP a CHKO Šumava.
Portál www.isumava.cz nabízí svým čtenářům možnost přečíst si část tohoto interview s Jiřinou Jiráskovou. Celý rozhovor
je součástí časopisu Šumava, který je za 45
korun k dostání na stáncích PNS a.s. nebo
v sídle Správy NP a CHKO Šumava ve Vimperku v ulici 1. Máje 260, případně si o něj
můžete napsat na email:

13. 11. / Výroba skleněných korálků / Sušice,
Mateřské centrum Medvídek / Vytvořte si svůj
originál pod vedením Alenky Kyrálové si každý
vyrobí nádherný skleněný šperk, od 18 hodin.
Vstupné 60 Kč.

sumava@npsumava.cz.
Vedle rozhovoru s Jiřinou Jiráskovou objeví čtenáři na dalších stránkách časopisu
Šumava putování po Národním parku
Wrangell-St.Elias, což je největší národní
park v USA, přečtou si zajímavosti o historii šumavského skla, jehož kolébkou byl Vimperk, dozví se, co trápí šumavské obce, nebo co nejvíc chybí turistům na informačních
střediscích správy parku. Zajímavé jsou i zveřejněné výsledky telemetrického výzkumu
jelení zvěře, které vedle jiného ukazují jak období říje v letech 2005 až 2011 prožívali
šumavští jeleni. Nechybí ani rozhovor s bývalým ředitelem šumavského parku Janem
Stráským či bývalým mistrem světa v cyklokrosu a dnes úspěšným šumavským podnikatelem Romanem Kreuzigerem.

Zimní aktivity ve Strážném zažijí renesanci
Ačkoli současné podzimní počasí ještě stále láká k příjemným procházkám, někteří aktivní sportovci již teď přemýšlejí, kde by strávili chvíle plné zimních radovánek. Jedním
z těchto míst může být i městys Strážný.
„Snažíme se zde obnovit sportovní tradici, která zde v minulosti byla
pevně ukotvená. Ještě v 80. létech
se sem jezdilo za aktivním odpočinkem velice často, později ale návštěvnost upadala. Naším cílem je
tuto skutečnost změnit a opět vytvořit atraktivní destinaci pro
tovní vyžití i v zimě,“ vysvětluje Jiří

15. 11. / Jazzový večer s klasikou a poezií /
Sušice, kino / - účinkují Alfred Strejček – recitace, Vít Fiala – kontrabas, Otto Hejnic – drums,
Jaroslav Pruner – klavír. Jako hosté vystoupí
žáci ZUŠ Fr. Stupky v Sušici od 19:30 hodin.
Vstupenky je možné rezervovat na tel: 376 523
360.
16. 11. / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna – Husův sál, Představení pro děti „Kašpárek loupežníkem „ od 17:00 hodin.
17. 11. – 2. 2. / Prodejní vánoční výstava
/Hrádek u Sušice, zámek / výrobky řezbářů
Karla Titla a Jana Tykvarta.
22. 11. – 25. 11. / Festival outdoorového filmu
/ Sušice, kino / www.kinosusice.cz
23.11. / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna – Husův sál, Představení pro děti „Pilulky
čaroděje Dobroděje „ od 17:00 hodin.
25. 11. / Chór uralských kozáků / Sušice, Smetanův sál gymnázia / Tradiční chór v mladistvé
formaci s novým programem na cestě po evropském turné „ Vzpomínky na Rusko – hudební cesta v posledním století „. Rezervace vstupenek na tel. 376 528 686.
25. 11. / Pouť / Hartmanice / Pouťový trh, dopoledne Den otevřených dveří v hasičské
zbrojnici. Mše sv. od 11 hodin.

Všechny akce, které se konají v Sušici a okolí naleznete na webu:
www.sumavanet.cz/susice/
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Jiří Vacek, starosta městysu Strážný. Cílem městysu je tedy poskytovat kvalitní a hlavně
dlouhodobě stabilní služby, které se budou do budoucna dále vyvíjet.
V souvislosti s renovací Lyžařského areálu, jehož součástí bude letos poprvé i černá sjezdovka, se ve Strážném pracuje i na zdokonalení běžkařských tras. Příznivci sportu, kterému
u nás svými výkony dodnes kraluje například Kateřina Neumannová, si mohou v městysu
Strážný pořádně protáhnout svaly. „Již tuto sezónu bude běžkařům k dispozici pět metrů
široká trasa pro milovníky volného stylu, bruslení, což není ve srovnání s ostatními areály
natolik běžné,“ pokračuje dále starosta Vacek s tím, že na své si přijdou i příznivci klasiky.

Výstava „Opomíjený
symbol Vánoc“
Prachatické muzeum vás srdečně zve na vernisáž
výstavy, která se uskuteční 8. 11. 2012 od 16 hodin
v prostorách muzea.

Pro ty, kterým by nestačil zdejší okruh, jež je uzpůsoben jak pro méně zdatné sportovce,
tak pro ty vytrénované, přijde vhod jistě i další skutečnost. Zdejší areál bude totiž propojen
s Šumavskou magistrálou Bílé stopy. Milovníci závodního sportu tak mohou proběhnout i
mnohem delší trasu a dát si, jak se říká, pořádně do těla.

Do pralesa a za podzimními inverzemi na
Boubín
Přijměte pozvání na letošní poslední pěší či cyklo výlet na Volarsku, který pro Šumavského výletníka připravil Ladislav Beran.
Z Volar se vydáme od kostela svaté Kateřiny směrem na Lenoru. Po kilometru odbočíme a
po staré Lenorské silnici vyjdeme na Štegrovu huť a dál po lesní cestě až k rozcestí U obrázku. Odtud sejdeme z prudkého kopce k zastávce ČD v Zátoni a dojdeme na parkoviště zvané
Kaplice. Zde se můžeme občerstvit, zakoupit suvenýry a pokračujeme cca 1,5 km po zelené
TZ k Idině Pile, a dále k Boubínskému jezírku. Boubínské jezírko leží v nadmořské výšce 820
metrů a bylo vytvořeno jako umělá nádrž k splavování dřeva již v roce 1836, je napájeno
Kaplickým potokem, jehož tok byl
upraven jako plavební kanál. Dílo
bylo využíváno až do poloviny minulého století.
U jezírka si můžeme odpočinout
a projít si 3,6 km dlouhý naučný
okruh s 8 zastávkami, které nás blíže seznámí s pralesem. Jeho celková
rozloha je 666 ha a přírodní rezervací se stal již v roce 1858. O to se
postaral schwarzenberský lesmistr
Josef John. Uvidíme staré mohutné
jedle a smrky, dosahující stáří až 400 let, dozvíme se o chůdových kořenech a uvidíme i „Krále smrků“, který rostl přibližně 440 let.

Putování časem
s Marií Malou
HiFi klub Klatovy vás srdečně zve dne 7. 11.
2012 na večerní posezení s autorkou knížek o Šumavě, doplněné bohatou kolekcí fotografií a stejnojmenným filmovým dokumentem. Od 19.30
hodin.
Více informací na:
www.hifiklub.klatovynet.cz/hifiklub

Zdatnější turisté se potom mohou vydat po modré TZ na vrchol Boubína (1362 m), druhý
nejvyšší vrchol české části Šumavy, na jehož vrcholu je dřevěná, volně přístupná rozhledna.
Za příznivého počasí stojí výhled za vynaloženou námahu. Cesta na k rozhledně od jezírka je
dlouhá cca 4,5 km a není vhodná pro cyklisty.
Zpět do Volar doporučuji cyklistům zvolit cestu přes Zátoň a Lenoru a odtud po zelené
přes Soumarský most. Pro pěší bude nejvýhodnější sejít do Kubovy Hutě a vrátit se šumavskou lokálkou zpět do Volar. Celková trasa pro pěší je cca 22 km.
Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i Vy. Zajímavé články a příspěvky
(společně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz.
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