Kalendář

kulturních a sportovních akcí

na Lipensku v roce 2010
LEDEN
20.1.

22.1.

Nenuďme se doma, 17:00 IS Stožec
Naši předkové vyplňovali čas zimních chladných dnů předením a tkaním. S námi
se můžete přesvědčit, že to neměli jednoduché.
www.npsumava.cz

Výročí 100 let železniční trati Volary - Nové údolí, Stožec - Nové Údolí
Slavnosti k výročí 100 let železniční trati z Volar do Nového Údolí (a dále až
do německého Passova).
www.noveudoli.eu

21.8.

Svatobartolomějský trh a pouť, Vyšší Brod
Tradiční pouť s trhem, bohatý doprovodný program po celý den, prodej a trh
řemeslných výrobků
www.vyssibrod.cz

26.6.

Obecní slavnost, Černá v Pošumaví
Zahájení letní turistické sezóny: vystoupení žáků základní školy a umělecké
školy, hudební produkce dechové muziky, rokové a popové hudební produkce,
pouťové atrakce, historický trh.
www.cernavposumavi.cz

srpen/září

Český pohár a mistrovství republiky ve vodním slalomu, termín bude upřesněn, Vltava – pod hrází Lipenské přehrady
Nejvyšší soutěž v kanoistice a raftingu na Čertových proudech - čtyři závody
na divoké vodě, kanoe, raft, slalom, rodeo
www.slalom.cz

27.6.

XI. ročník Memoriálu JUDr. Antonína Straky, Hřiště FK Dynama, Vyšší Brod
Další ročník již tradičního turnaje žákovských družstev v kopané.
www.fkdynamovb.wz.cz

29.8.

Pouť Sv. Bartoloměje, 8:00 Ktiš
Tradiční pouť, které bude předcházet pouťová zábava v kulturním domě ve Ktiši dne 28.8.2010 (vstupné na zábavu – 80,- Kč).
www.ktis.cz

Frymburská stopa, Frymburk
Lyžařský běžecký závod pro všechny věkové kategorie
www.frymburk.info

ÚNOR
3.2.

12.6.

Nenuďme se doma, 17:00 IS Stožec
Zpracování ovčí vlny plstěním na mokro. Vyrábět budeme taštičky, náramky
a jiné dekorace.
www.npsumava.cz

ČERVENEC

Nenuďme se doma, 17:00 IS Stožec
Zdobení tašek pomocí decoupage (ubrousková technika) a malováním. Tašku si
můžete zakoupit na místě.
www.npsumava.cz

Červenec-srpen Léto v Černé v Pošumaví 2010
Tradiční série kulturních a sportovních akcí v Černé v Pošumaví: festivaly, jachtařské závody, divadelní představení, koncerty ad.
www.cernavposumavi.cz

27.2.

Ples městyse Frymburk, Wellness Hotelu Frymburk
Druhý ročník plesu městyse Frymburk
www.frymburk.info

1.7. - 31.7.

Hořické kulturní léto, XI. ročník, Hořice na Šumavě
Kulturní, hudební a divadelní akce pro děti a dospělé.
www.horicenasumave.cz

27.2.

Český pohár Masters ve slalomu lyžařů, Lipno nad Vltavou
Český pohár Masters ve slalomu lyžařů z celé republiky ve věku od 30 let výše,
bývalých závodních a výkonnostních lyžařů
www.lipnoservis.cz

2.7. – 28.8.

Vyšebrodské kulturní léto, Vyšší Brod
Koncerty a divadla v klášterní zahradě.
www.vyssibrod.cz

2.7. - 28.8.

Hudební léto u kašny na Náměstí, Horní Planá
Multižánrová dramaturgie obsahuje romskou hudbu, country, folk, rock, pop
a dechovou hudbu (koncerty jednou týdně)
www.horniplana.cz

17.2.

BŘEZEN
15.3.

Ples Hasičů, 20:00 Kulturní dům Ktiš
www.ktis.cz

20.3.

Historické lyžování, Horní Planá
Sportovní a společenské setkání lyžníků s dobovou výstrojí a výzbrojí; soutěží
se v disciplínách: skok vysoký a daleký, krasojízda, riskantní slalom, na závěr
opékání buřtíků
www.horniplana.cz

24.3.
25.3.

26.3.

ZŠ Nová Pec Jarní vití/vytí, 17:00
IS Stožec Jarní vití/vytí, 17:00
Přivítejme Vesnu a Velikonoce krásnými vlastnoručně vyrobenými dekoracemi.
www.npsumava.cz

3.7.

Slavíme 700 let založení naší obce, 9:00 Ktiš
www.ktis.cz

9.7.-11.7.

Tradiční markétská pouť, Horní Planá
Po celé tři dny rozmařilý jarmark, řemesla dávno nevídaná, hudební stan
s pestrou hudební dramaturgií, divadla pro děti, závod historických motorek
Lipenský lokáč, koncert duchovní hudby, Mše svatá v kostele sv. Markéty
www.horniplana.cz

14.7.

Ples obce Strážný
www.strazny.cz
11.7.2010

DUBEN
Tradiční pálení čarodějnic a stavění máje, Strážný
informace o akci budou upřesněny
www.strazny.cz
30.4.

Lampionový průlet obcí, Loučovice
Stavění máje, lampionový průvod, sraz čarodějek a čarodějů, opékání buřtíků
www.loucovice.info

30.4.

Stavění májky, sportovní areál ve Frymburku
Netradiční ruční stavění májky sborem dobrovolných hasičů ve spolupráci
s místními fotbalisty
www.frymburk.info

KVĚTEN

31.7.

22.5.

22.-23.5.

Jarní gruntování, 8:30 NP Šumava
Po zimní sezóně se příroda probouzí a diví se co jsme jí přes zimu zanechali
na jejich cestách. Pojďte jí s námi dokázat, že si po sobě umíme uklidit.
www.npsumava.cz
Zahájení Šumavského folklorního festivalu – setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu – 2010: Jelení Vrchy, zahájení plavební sezóny,
Jelení vrchy, Nová Pec
Zahájení 12. novodobé plavební sezony; setkání s tradicí, s pohádkami, ukázka
plavení dříví, trhy, kulturní program
www.schw-kanal.com
Zahájení letní sezony - Lipno dragon boat race, Lipno nad Vltavou
Závod seriálu dragon grand prix a Český pohár 2010 a třetí mistrovství Lipenska
- seriál závodů pro začínající a amaterské posádkdy. V sobotu večer proběhne
Open air dragon party s živou hudbou
www.hanace.info

29.5.

Dětský den - Vyšebrodská Holinkiáda, Vyšší Brod
Procházka pohádkovým lesem, zakončená soutěžemi pro děti v kempu Pod
Hrází; pro rodiče je na večer připravená májová zábava
www.vyssibrod.cz

29.5.-30.5.

Okresní kolo „HRY PLAMEN“, 8:00 Nová Pec
Soutěž dobrovolných hasičů v prostorách LPT v Nové Peci, lanový park v rámci
doprovodného programu.

ČERVEN

Setkání s tradicí plavení dříví v rámci Šumavského folklorního festivalu,
Jelení Vrchy, Nová Pec
Ukázka plavení dříví
www.schw-kanal.com

Lipno Fest 2010, Černá v Pošumaví (datum bude upřesněn)
5. ročník tradičního hudebního festivalu v rámci Léta v Černé v Pošumaví 2010
www.lipnofest.com, www.cernavposumavi.cz
5.8.

Stará řemesla Šumavy – jarmark, 11:00 Stožec
Tradiční přehlídka původních řemesel Šumavy, ukázky zpracování přírodních
materiálů s možností zakoupení produktů.
www.npsumava.cz

7.8.

Přeshraniční běh Zlatá stezka 2010, trasa České Žleby – Haidmühle – Stožec
15 km dlouhý běh Národními parky Šumava a Böhmerwald.
www.stozec.cz, www.bezeckaskola.cz

7.8.-8.8.

Frymburské sportovní slavnosti 2010, Frymburk
Fotbalový turnaj přípravek, Memoriál Otakara Mertla - fotbalový turnaj A mužstev, turnaj ženských družstev ve fotbale, okresní nohejbalový turnaj trojic,
turnaj v petangue
www.frymburk.info

7.8., 14.8.

Hořické Pašijové hry, 16:30 a 20:30 Hořice na Šumavě
Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista (představení).
www.pasije.info

13.8.

Mše v Českých Žlebech, České Žleby
Již tradiční setkání rodáků, spojené se mší u bývalého kostela v Českých Žlebech, součástí jarmark s ukázkami řemesel
www.stozec.cz

14.8. - 21.8.

Šumavský folklorní festival: setkání s tradicí – uhlíři , Jelení Vrchy, Nová Pec
Stavba a zapálení milíře na pálení dřevěného uhlí
www.schw-kanal.com

14.8.

Mše u Stožecké kaple, Stožec
Tradiční mše
www.stozec.cz

14.8.

Nohejbalový turnaj o pohár starostky obce, 7:30 sportovní areál Ktiš
www.ktis.cz

5.6.

Pohádkový den, Loučovice
Dětský den, pohádková cesta, soutěžní odpoledne v parku
www.loucovice.info

15.8.

5.6.

Setkání s tradicí plavení dříví v rámci Šumavského folklorního festivalu,
Jelení Vrchy, Nová Pec
Ukázka plavení dříví
www.schw-kanal.com

Šumavský folklorní festival: setkání s tradicí – s pohádkami, folklorní setkání, Jelení Vrchy, Nová Pec
Folklorní setkání, pohádky z obou stran Šumavy, ukázka plavení dříví
www.schw-kanal.com

18.8.

Pohádkový les, 13:30 Nová Pec
Zábavná procházka lesem pro děti i rodiče, kde se setkají s pohádkovými bytostmi, se kterými děti plní veselé úkoly; start je na louce u ZŠ v Nové Peci
www.novapec.info

Staročeské hry, 15:00 Stožec
Vraťte se s námi do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších hrách dob minulých.
www.npsumava.cz

21.8.

Stožecká brusle 2010, Stožec
2. ročník závodu inline bruslařů po Vltavské cestě, který je součástí O2 Inline
Cupu. Součástí akce je velký doprovodný program
www.stozec.cz, www.inline.skisumava.cz, www.skisumava.cz,
www.o2inlinecup.cz

21.8.

Šumavský folklorní festival: setkání s tradicí – mše svatá u Rosenauerovy
kapličky, Nová Pec
Mše svatá
www.schw-kanal.com

5.6.

5.6.

Dětský den, Ktiš
I děti chtějí oslavit 700 sté výročí založení jejich obce.
www.ktis.cz

11.6.-13.6.

Frymburské slavnosti 2010, Frymburk
11. ročník slavností téměř se vším co k nim patří
www.frymburk.info

Svěcení praporu, znaku a pietního místa, Strážný
informace o akci budou upřesněny
pořádá Obec Strážný
kontakt: Obecní úřad Strážný, tel. 388 437 128
www.strazny.cz
4.9.

Plavba kuriózních plavidel, Vyšší Brod
Tradiční již 38. Plavba kuriózních plavidel z Vyššího Brodu do Rožmberka nad
Vltavou
www.kuriozniplavidla.cz, www.vyssibrod.cz

4.9.

Memoriál Milana Kocourka, 13:00 sportoviště Ktiš
Soutěž hasičů v požárním sportu.
www.ktis.cz

11.-12.9.

Borůvková regata, Loděnice Lipno, Lipno nad Vltavou
3. ročník jachetní regaty
www.yclipno.cz

27.9.

VIII. Stožecké mistrovství světa v tlučení špačků, 16:00 Stožec
I letos se bude soutěžit ve dvou kategoriích - muži/ženy (již od 12 let) a na vítěze každé kategorie opět čekají netradiční ceny. Na závěr pečeme brambory
(snad jako cenu útěchy pro každého závodníka).
www.npsumava.cz

LISTOPAD
6.11.

Oslava VŘSR, Loučovice
Taneční zábava s recesní oslavou VŘSR
www.loucovice.info

27.11.

Lidový jarmark, Rodný domek Adalberta Stiftera
Horní Planá
Jarmark v adventní, domácké a přívětivé atmosféře s programem pro děti
i dospělé, s předváděním rukodělné tvorby, řemesel, lidovým trhem a výstavou
www.horniplana.cz

Fesťák na letňáku, Horní Planá
Festival amatérských rockových kapel
www.horniplana.cz

SRPEN

Oslavy 65. výročí osvobození, Strážný
informace o akci budou upřesněny
www.strazny.cz
1.5.

Staročeské hry, 15:00 Stožec
Vraťte se s námi do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších hrách dob minulých.
www.npsumava.cz

ZÁŘÍ

PROSINEC
Zimní sezóna 2010/2011 Bílá stopa na Šumavě
Zajištění kvalitních lyžařských stop obcemi Šumavy a NP Šumava
www.bilastopa.cz
Mikulášská nadílka 2010 a rozsvícení vánočního stromu, Strážný
Setkání s mikulášem, andělem a čertem spojené se sladkou nadílkou.
www.strazny.cz
11.12.

Vánoční inspirace, 10:00 Vyšší Brod
Inspirující nápady pro vánoční čas. Ukázky, recepty a prodej drobných dárků.
Každoročně je na závěr akce pořádán slavnostní koncert v chrámu cisterciáckého kláštera
www.vyssibrod.cz

11.12.-12.12.

Putování za Ježíškem na Martu, Frymburk
Putování dětí a dospělých za Ježíškem ke kapličce na kopci Marta
www.frymburk.info

18.12.

Zahájení zimní sezony - Lyžařská pouť, Lipno nad Vltavou
Jihočeské vítání zimy, zábavný program ve skiareálu Lipno
www.lipnoservis.cz

23.12.

Betlém, Horní Planá
Již tradiční setkání v předvečer Štědrého dne s uvedením příběhu o narození
Ježíška v podání hornoplánských obyvatel
www.horniplana.cz

