Tisková zpráva MAS Rozkvět ze dne 27.8.2014

Hořice na Šumavě
Hořice na Šumavě 9.8.2014: Ti, co se s námi vydali již po třetí po stopách historie
dávné obchodní cesty, tvz. Linecké stezky, zavítali v sobotu 9.8.2014 do Hořic na
Šumavě.
Lineckou stezku se snaží zmapovat mezinárodní projekt tří organizací: MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech, LAG Sterngartl Gusental a MAS Blanský les – Netolicko; tento
projekt je podpořen Evropskou unií z Programu Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
V Hořicích na Šumavě se ten den konaly tradiční "Hořické trhy" a představení
hořických Pašijových her. Jedinečnou atmosféru lidovému a tvořivému trhu dodalo
krásné a slunné počasí. V průběhu celého dne mohli návštěvníci obdivovat zručnost
řemeslné výroby a o tradiční i netradiční zábavu pro malé i velké se postarala celá
škála umělců – a odpoledne se vydat s námi na výlet s komentovanou prohlídkou.
První zastavení bylo v dolní části hořického náměstí u kostela sv. Kateřiny. Původně
raně gotický kostel byl založen ve 13. století, zcela přestavěn byl na přelomu 15. a
16. století. Bohužel opakovaně vyhořel roku 1771 a 1834 – jako celá řada objektů na
hořickém náměstí. Zajímavé je, že byl kostel opraven až v letech 1900 - 1901, kdy
byla přistavěna i věž.
Velikým překvapením bylo pro mnohé návštěvníky hořické muzeum, kde je na
jednom místě možné shlédnout samostatnou výstavu historie i současnosti obce a
Pašijových her - milovníkům techniky neujde výstava historických rádií.
V rámci komentované prohlídky návštěvníci mohli nasát atmosféru pašijových her na
konci 19. století. Jejich oblíbenost dokládá model divadla postaveného v roce 1893
pro 1500 diváků, které bylo hned následujícího roku ještě prodlouženo a celková
délka divadla byla 80 m. V této expozici je také možnost shlédnout dochované
dobové kostýmy z roku 1893. Historie pašijových her sahá ještě dále až do 13.
století, kde byly první zmínky. V současnosti jsou Pašijové hry bezesporu
nejvýznamnější obnovenou akcí. Než jsme se vydali po trase křížové cesty
k poutnímu místu, obdržel každý z účastníků mapu "Linecká stezka".

Poslední část výletu vedla křížovou cestou, která má 14 neúplných kamenných
kapliček a kolem vrcholu tvoří kruh.
Nezapomenutelnou podívanou byl pro účastníky výletu amfiteátr novodobých
pašijových her. Kdo chtěl, mohl shlédnout příběh bolesti, zrady, utrpení, ale i lásky,
naděje a víry, který hluboce oslovuje mnohého diváka.
Více o Linecké stezce najdete na www.lineckastezka.cz, aktuality také na
www.masrozkvet.cz a www.mas-netolice.cz .
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