plán pamětihodností

Cíle pro výlety a procházky, pamětihodnosti

pramen Lužnice

Trojmezní sloup

Rybník Georgendorf /v Jiřicích

Náhorní rovina kolem Pohoří na Šumavě nabízí
krásné procházky a místa vybízející k zastavení, kde
lze načerpat sílu v neporušené přírodě.
Rovněž v zimě mohou milovníci sportu a přírody
využít možnosti k relaxaci a nabrání nových sil na
dobře vyznačených běžkařských tratích.

Boží muka v Pavlíně
vzdálenost
od pohořského
kostela

1

pramen Lužnice ca. 3 km

2

Trojmezní sloup ca. 2,5 km

3

Pohořský-Jiřický rybník ca. 3 km

4

Boží muka v Pavlíně ca. 2 km

5

Zbytky sklářské pece v Terčí huti ca. 8,5 km

6

Kamenec ca. 4 km

7

Myslivna ca. 4,5 km

8

Pomnik obětem 1. světové války ca. 0,2 km

9

Pamětní kaple v Pohoří ca. 1,4 km

10

Hřbitov ca. 0,3 km

11

Kapelnikův rybník ca. 3 km

Kamenec
1072 m

Myslivna, 1040 m

Zbytky sklářské pece v Terčí huti

Hostince a ubytování v okolí
Hostinec Zeiler

Penzion Baronův most

A-3973 Karlstift 36
tel: +432816 235
vzdálenost od Pohoří na Šumavě
přibl. 5 km

CZ-383 83 Pohorská Ves 8
tel: 00420 724 580 454
tel: 00420 723 116 939
e-mail: baronuvmost@seznam.cz ,
www.baronuvmost.cz
vzdálenost od Pohoří na Šumavě
přibl. 5 km

Nordwaldhof Bauer KG

Penzion Jelení vyhlídka

A-3972 Bad Großpertholz 34
tel: 0043 664/2209923
e-mail: nordwaldhof@nordwaldhof.at
www.nordwaldhof.at
vzdálenost od Pohoří na Šumavě
přibl. 14 km

Janova Ves 2, CZ-382 83 Pohorská Ves
tel: 00420 380 426 999
e-mail: nfo@penzionjelenivyhlidka.cz
www.penzionjelenivyhlidka.cz
vzdálenost od Pohoří na Šumavě
přibl. 10 km

Waldviertler-Hof

Ubytování v soukromí

Franz Diebl-Straße 41
A-3921 Langschlag
tel: 0043 2814 8286
e-mail: hotel@waldviertler-hof.at
www.waldviertler-hof.at
vzdálenost od Pohoří na Šumavě
přibl. 16 km

Pohoří na Šumavě/CZ,
tel: 00420 724 690 268
e-mail: cihpetr@seznam.cz
www.pohori.unas.cz

Hotel Rockenschaub

Hostinec Affenzeller

hotel, který Tě rozmazlí v době Tvého
volna 1000 m nad úrovní všedního dne
Roswitha a Franz Rockenschaub
A-4252 Liebenau 5, tel: 0043 7953247
e-mail: info@hotel-rockenschaub.at
www.hotel-rockenschaub.at
vzdálenost od Pohoří na Šumavě
přibl. 19 km

A-42633 Windhaag/Fr., Mairspindt 38
tel: 0043 7943 272
nebo 0042 664 9781136
www.gasthaus-affenzeller.com
po + út zavřeno
vzdálenost od Pohoří na Šumavě 24 km

Penzion lesovna Žofín
CZ-382 83 Pohorská Ves 24
Hradební 20, tel: 00420 724 950 830
e-mail: penzion@lesovnazofin.cz
www.lesovnazofin.cz
vzdálenost od Pohoří na Šumavě přibl.
15 km

Místu s minulostí patří
i budoucnost

Lukawirt
domácí strava,
út + st zavřeno

Monika Hackl
A-4251 Sandl, Eben 9
tel: 0043 7944 8300
vzdálenost od Pohoří na Šumavě18 km.

Během celého roku se konají četné akce a
služby boží. Bližší informace na
www.bucherser-heimat-verein.at

www.bucherser-heimat-verein.at

Z historie Pohofií
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Vlastenecký spolek „Bucherser Heimat Verein“ spojuje, co bylo kdysi rozděleno

Vybudování „Dlouhé silnice“ mezi osadou
Pertholz a městečkem Freistadt.
První písemná zmínka o Pohoří /Pohorzie/ ve
vztahu k potoku Bucherserbach.
Svědectví o hostinci s názvem Buchenstube
u „Dlouhé silnice“ .
Sklářský písař Merbeth poprvé písemně
zmiňuje obec Buchers.
První osídlení obce Buchers v Pinau (v blízkosti
osady Stadlberg). V této době bylo
také vystavěno 12 domů podél „Dlouhé silnice“.
Ve výšce 918 m byla podle plánu na svahu
založena obec Buchers.
Zřízení dřevěné kaple v místě.
Začátek stavby novobarokního kostela „Panny
Marie Dobré rady“. Stavitel byl Ing. Riemer. Kostel
byl zasvěcen na svátek jména
Maria dne 12. září 1792.
Povýšení místa Buchers na tržní obec.
Od nynějška bylo dovoleno používat erb.
S 1.949 usedlými měla tržní osada svůj
největší počet obyvatel.
Obec měla 186 domů s 1.323 obyvateli.
Zřízení pouličního osvětlení, rozvodu
elektrické energie a telefonní linky.
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Vznik českého názvu Pohoří na Šumavě.
Obec Buchers má v této době katastrální rozlohu
2.636 hektarů, na které se nachází 11 osad
(Berau, Skleněné Hutě, Jiřice, Janovy Hutě, Kapelunk,
Pavlína, Šance, Černé Údolí, Štříbrné Hutě,
Stodůlecký vrch, Steindörfl).
po německé okupaci byli Češi vyhnáni.
Češi vyhánějí Němce. Pohoří na Šumavě bylo osídleno
Slováky a obec z větší části zbourána.
Žilo v Pohoří už jen 72 obyvatel. Z původních domů
jich zůstalo zachováno jen 23.
Naprostá izolace a z toho plynoucí vyklizení obce.
Domy, které ještě zůstaly zachovány, zničila armáda.
Pád „železné opony“.
Kostelní věž se propadla do lodi kostela, která byla
tímto s výjimkou obvodového zdiva zcela zničena.
První přeshraniční styky a společné pořádání
akcí s Čechami.
Založení spolku Bucherser Heimat Verein. V tomto roce
byl obnoven pomník obětem 1. světové války a byly
zakonzervovány zbytky budovy kostela.
Začala vnější renovace zbylého stavebního
fondu kostela.
Počátek opravy oltářního prostoru.
Obnovení hřbitova.
Svěcení a umístění zvonu ve věži nad kněžištěm.
Návrh žádosti o podporu obnovení výstavby kostela.

Již před založením spolku existovaly snahy o opětné navázání a udržování kontaktu s našimi českými sousedy.

pamětní kaple v Pohoří

fascinující okolní krajina.Proto bychom chtěli, aby bývalých 11 míst kolem Pohoří bylo spojeno dohromady,
a zvýrazněn historický význam tehdejší „výroby skla“,
„podmalby na skle“ a „plavení dřeva“.

2009 byl z iniciativy Ericha Altmanna,
Gerharda Pauera a Gerharda Bachofnera založen spolek
„Bucherser Heimat Verein (BHV)“.
Spolu s českobudějovickým biskupstvím zabránil spolek
nejen zbourání
kostela, který
byl v desolátním
stavu – kostel byl naopak vyhlášen
chráněnou památkou – ale započal i s
jeho postupnou opravou. Tento poutní
kostel zasvěcený „Panně Marii Dobré
rady“ je památník minulosti, který je
od nepaměti pro mnohé návštěvníky
místem, kde čerpají sílu a požehnání,
Svěcení a umístění zvonu 22.5.2016
hledají útěchu, naději a vyslovují
poděkování. Z Pohoří se stalo místo
setkání, kde jsou odstraněny hranice a kde se předsudky
jakéhokoliv druhu obracejí v produktivní spolupráci.

Pomník obětem 1. světové války
obnoven 2009

Velkým cílem BHV je opravit pobořenou kostelní loď a
propadlou kostelní věž poutního kostela. Znovuvybudování, které může být realizováno pouze s mezinárodní
podporou, je logickým důsledkem dosavadních aktivit
spolku. Aby bylo možno zachovat obec i kostel dalším
generacím, je nutné, aby do projektu byla zahrnuta i
Letecký snímek 2017
Pouť v Pohoří na Šumavě 2015

Hřbitov v Pohoří na Šumavě 2018
Roku 2009 byl společně s českým spolkem PIETAS
z Velešína na internetu založen virtuální hřbitov mimo
jiné i pro obec Pohoří na Šumavě. Na webových
stránkách www.pietasamfi.eu mohou potomci nalézt
informace o svých zesnulých příbuzných, pokud byly
tyto údaje do této doby zapsány.
Každý se může u PIETAS přihlásit a zaregistrovat své
příbuzné, kteří zemřeli v Pohoří na Šumavě.

Kostel v Pohoří na Šumavě se školou, přibl. 1996

Hlavní oltář kostela, 1919

Pohoří na Šumavě, dolní náves, přibl. 1920

Zbořenina kostela 2014

Navštivte také naši Kostelní kavárnu

Jako místo setkání a načerpání nových sil vznikla
„Kirchenkaffee (Kostelní kavárna)“ v přebudované
oratoři kostela. Od Velikonoc do konce října bude
otevřena každou 1. a 3. neděli v měsíci od 13:00 do
18:00 hodin. Výletníci, cyklisté nebo každý, kdo by si
chtěl dopřát krátkou přestávku, se může v útulném
prostředí při kávě a zákusku občerstvit a přátelsky si
popovídat s přítomnými hosty.
Službu kavárny si lze také objednat pro oslavu křtin,
narozenin a svateb.
Hostům budou nabídnuty pro kraj specifické moučníky
a vybraná vína.
Gmünd
Weitra

CZ

NÖ
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