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                           V zimním čísle Rodopisné revue roku 2001 jsme otiskli článek dr. Magera „O svaté stu-
dánce u Chrobol“,  v němž autor představil historii poutní kaple Panny Marie Lurdské, osudy a rodinné vazby lidí
spjatých s tímto místem (zejm. rody Zierlinger, Strobl a Walesch) a také tehdejší neutěšený stav objektu, kterému
hrozil úplný zánik.  Článek dr. Magera byl také přeložen do němčiny a v září 2002 jej otiskl Bőhmerwäldler Heimat-
brief  (roč. 55, číslo 9). Nyní po pěti letech náš stálý autor poslal redakci Rodopisné revue aktuální informaci, kterou
s  potěšením zveřejňujeme. Zároveň také děkujeme za poskytnutí série reportážních snímků.                                  (mt)

Úsilím chrobolských občanů za přispění zdejších německých rodáků a finanční i mediální podpory celé řady
institucí povstala chrobolská kaple Panny Marie Lurdské z trosek. Stavba dostala nový krov, střecha byla pokryta
kvalitní pálenou krytinou, nově byla osazena okna a dveře a celá loď byla zevnitř i zvenčí kompletně renovována.
Na opravu čeká nyní již jen vížka. Okolí kaple bylo upraveno, náletové dřeviny odstraněny a ošetřen byl i odtok
vody ze „Svaté studánky“.

Chroboly  2. 9. 2006.
Účastníci otevření Dokumen-
tačního centra v kapli
P. Marie Lurdské se scházejí
k slavnosti.

Zprava:
Chrobolský starosta
Oldřich Valouch,
Georg Ritter,
dr. Rudolf Erhart.

Vedoucí odboru kultury
Krajského úřadu v Českých
Budějovicích ing. Kamila
Hrabáková při projevu,
vlevo tlumočí G. Ritter.

Kaple P. Marie Lurdské

Snímky zhotovil autor článku
v Chrobolech 2. 9. 2006.   

V sobotu 2. září  t.r. v 16 hodin proběhlo slavnostní otevření Dokumentačního centra v této zachráněné
poutní kapli. S krátkými projevy postupně vystoupili chrobolský starosta Oldřich Valouch, vedoucí odboru kultury
Krajského úřadu v Českých Budějovicích ing. Kamila Hrabáková, Herbert Werner z Česko-německého fondu bu-
doucnosti, předseda Domovského krajanského kruhu Prachatice Rudolf Paulik, bývalý velvyslanecký rada v Bonnu
ing. Jan Hon, vedoucí českého ústředí Nadace Hanse Seidla Jindřich Mallota, zástupce německých rodáků z Chrobol
Thomas Mertl a dr. Rudolf Erhart z Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí. Mnozí řečníci své
projevy pronesli v češtině i němčině, ostatní projevy brilantně překládali asi stovce účastníků pánové Georg Ritter
a dr. Rudolf Erhart. Slavnostním přestřižením pásky paní ing. Hrabákovou a panem Wernerem byla otevřena výstava
v interiéru kaple. Ta dokumentuje písemnými, ale zejména obrazovými materiály historii kaple a průběh její obnovy.
Zdařilé fotografie představují i opravenou návesní kapli v chrobolské místní části Záhoří a v expozici našla své místo
i jediná dochovaná součást pomníku padlých v 1. světové válce. Ten byl po roce 1945 zničen. Výstava citlivým způ-
sobem představuje jednu část dějin obce v průběhu 20. století až po dnešní dny.

Slavnost proběhla v srdečném přátelském ovzduší a ve stejném duchu pokračovalo ve večerních hodinách
setkání při občerstvení v Chrobolech. V neděli  3. září pak proběhla zdejší tradiční pouť, kdy byla sloužena společná
česko-německá mše.

Výstavbu mešní kaple z odkazu Rosalie Zierlingerové (21. 5. 1838 – 19. 8. 1901) organizoval tehdejší chro-
bolský farář P. Václav Šílený. Plán zemních prací dodal opět stavitel Rudolf Moser a terénní úpravy byly zahájeny
počátkem roku 1902. Finanční rozpočet stavby včetně prací byl vyčíslen částkou 7843 koruny a 31 haléř.

Provedení stavby v ceně finančního rozpočtu zadal farář Šílený zednickému mistru Johannu Reindlovi
z Malonína s podmínkou, že zaměstná pokud možno pouze lidi z farnosti. Vlastní stavba byla započata 14. dubna
1902 a pokračovala velmi rychle. Sníh a chladné počasí v květnu toho roku sice zvolnily tempo výstavby, ale již
9. července byl osazen kříž na špičce věže a 9.  září do ní byl vyzdvižen zvon. Novogotický oltář z dílny českokrum-
lovského Ludwiga Schönbauera byl instalován 25. října 1902. Na něm umístěná socha Panny Marie Lourdské byla
vytvořena akademickým sochařem Ferdinandem Demetzem ze St. Ulrichu v Tyrolích.

 Před kaplí bylo po obou stranách přístupové cesty vysazeno celkem šest lip, které P. Šílený přivezl
od zahradníka z Kratochvíle. Slavnostní vysvěcení mešní kaple Panny Marie Lourdské v  Chrobolech bylo provedeno
za velké účasti lidí 10. května 1903 prachatickým vikářem Janem Švédou.

                                         Výňatky z článku dr. Magera „O svaté studánce u Chrobol“ z RR 4/2001
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