HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
prosinec 2011

Krásné prožití Vánočních svátků, spokojený a úspěšný celý
rok 2012
Vám přeje Zastupitelstvo obce a obecní úřad
Všechny Vás srdečně zveme na „Štěpánskou taneční zábavu“ v neděli dne
25. 12. 2011 od 2000hodin v kulturním domě. K tanci i poslechu hraje
skupina Situace.
Výtěžek z této akce bude věnován ZŠ a MŠ na podporu kulturních akcí pro
děti.
AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE







Ze zastupitelstva obce odešla Ing. Petra Bušinová, které tímto děkuji za dobrou práci
pro naši obec. Novým zastupitelem se stal Robert Koritar. Novým členem kontrolního
výboru obce se stala Alžběta Schwarzová a předsedou tohoto výboru Jíří Václavík.
Od 1.1. 2012 převezme naši ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, MUDr. Jan
Indra, Náměstí 46, Horní Planá, 382 26, telefon: 380 738 888, mobil: 602 118 123.
Začne ordinovat již v nově vybudovaných prostorech Obecního domu. MUDr. Alena
Minaříková již nebude z důvodu stěhování této ordinace do 31.12.2011 ordinovat.
V případě potřeby ji zastupuje právě MUDr. Indra. Pan doktor u nás bude ordinovat v
úterý: 07:00 - 09:30 a v pátek 11:00 - 15:30. Časy, kde byste ho mohli zastihnout
mimo Hořice jsou vyvěšeny na staré ordinaci a na nástěnce OÚ v přízemí Obecního
domu.
Ordinace Praktického lékaře pro dospělé bude z administrativních důvodů (dle
vyjádření společnosti Mediclinic v nových prostorech až od 1.2.2012.
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2012: vodné 27,48 Kč
bez DPH, stočné 27,75 Kč bez DPH. Paušál za nejběžnější vodoměr do 2,5 m 3/h se
nemění a činí 600,-Kč. Vše je uvedeno bez DPH.

Přeji Vám klidné vánoce a do nového roku hodně lásky, zdraví, radosti, a vzájemného
porozumění. Ať rok 2012 naplní Vaše očekávání.
Martin Madej

SPOLEC NOST PRO ZACHOVA NÍ HOR ÍCKÝCH PAS ÍJOVÝCH HER
Vážení hořičtí a příznivci pašijových her,
chci vás touto cestou informovat o činnosti společnosti pro zachování Hořických pašijových
her a poděkovat všem těm, kteří se přímo či nepřímo podílejí na udržení této tradice v naší
obci. Do činnosti letošních pašijových her se zapojilo více hořických občanů, zejména těch
mladších. Neodmyslitelná je i pomoc kájovských občanů, kteří se angažují i v jiných našich
kulturních akcích a také nám velmi pomohli při rekonstrukci pašijového amfiteátru.
Společnost investovala do areálu 55 tis. Kč a odpracovali jsme 380 hodin zdarma .
Pašijový rok pro nás začal tradičně vystoupením o Velikonocích v Tramínu klášterní zahrady
v Českém Krumlově. Úspěšně jsme sehráli dvě představení, která byla pro mnohé
návštěvníky velkým zážitkem. Pro herce má velký význam pořízený dokument z obou
představení.
Velkou výzvou pro nás byla možnost uvést hru před žáky gymnázií a základních škol. Vážím si
velmi všech účinkujících, kteří si na toto představení odehrané v pondělí museli vzít
dovolenou.
V červenci jsme přijali pozvání zhlédnout pašijové hry v Rakousku v St. Margarethen. Byli
jsme mile přijati a jejich nové pojetí pašijových her nás velmi oslovilo.
V srpnu se tradičně odehrála čtyři představení. Potěšila nás účast diváků z plzeňského a
královéhradeckého kraje, kterých přijel plný autobus.
Z francouzské Bretaně nás svojí návštěvou poctil pan Grimault, kterého jsme velice
inspirovali nejen naším pojetím pašijového příběhu, ale také expozicí pašijového muzea.
Naše rozhovory vyústily k připojení se k projektu dětského letního mezinárodního tábora ve
Francii. Tábora by se mohlo zúčastnit deset hořických dětí. Tento projekt bude podpořen
z peněz Evropské unie.
V roce 2011 jsme požádali o pět grantů. Získali jsme granty tři a to od Města Český Krumlov,
z krajského úřadu a od Evropské unie prostřednictvím krajského úřadu. Dále jsme získali
finanční podporu od Obce Hořice na Šumavě, za kterou děkujeme.
Vedení společnosti pro zachování Hořických pašijových her přeje všem občanům a
příznivcům pašijových her krásné Vánoce a šťastný nový rok 2012.
Miroslav Kutlák

MÍKULAS 2011
Tradici a folklóru se, jak se zdá, v naší vesnici daří. Letošní pátý ročník oslav svatého Mikuláše
se také vydařil. Při pondělku bylo sice méně dětí i tak Mikuláš rozdal 153 nadílek. Některé
děti si v zápalu čertovských hrátek zapomněly vyzvednout nadílky. Naštěstí je Mikuláš nechal
v úschově do druhého dne.
Zbylé nadílky jsme věnovali dětem z dětského domova, ani tady nepřišel nikdo zkrátka. Paní
ředitelka Bc. Bumbová děkuje všem hořickým občanům, spolku Masopustu a společnosti
Pašijových her za nadílky.
Chci touto cestou poděkovat všem kamarádům organizátorům, sponzorům a účinkujícím za
finanční dary, práci a čas. Po dobu adventu a vánočních svátků bude zdobit náves krásný
betlém vyrobený rukama hořických mistrů. Pár hezkých fotografií si můžete prohlédnout na
stránkách naší obce v sekci „současnost – fotogalerie – Mikulášská nadílka“.
Přeji hezké Vánoce a šťastný nový rok 2012.
Míra Kutlák

ZA KLADNÍ S KOLA A MATERSKA S KOLA V HOR ÍCÍ CH NA SUMAVE
Mikulášské odpoledne
V sobotu 3.12. 2011 bylo v kulturním domě „Mikulášské odpoledne“, na kterém si hořické
děti zatančily a zahrály hry. Dostaly bohatou nadílku od Mikuláše, která byla uhrazena z darů
od hasičů, místních podnikatelů a Červeného kříže, který dal část výtěžku z podzimní burzy. Z
„Baru u Madeje“ děti dostaly zdarma limonádu. Na organizaci spolupracovala obec, pan Petr
Novotný, paní Dáša Blažencová, paní Jana a Terezka Čurdovy a pan Václav Brož ml.
Advent v mateřské škole
- Děti měly bohatý předvánoční program. Společně jsme ozdobili stromeček, který nám
zajistila obec.
- Zhlédli jsme divadelní představení „Andělíček Toníček“ a „Jak čertík psal vánoční přání“.
- Čertovský den byl plný her a zábavy a také přišel Mikuláš s nadílkou od hasičů a manželů
Horváthových z penziónu „U Méďů“ v Hůrce.
- Děti si mohly společně s rodiči ozdobit perníčky, které upekla, připravila polevu a poradila
při zdobení paní Bedřiška Michalecká.
- Pan Jan Winzig nám umožnil, abychom se mohli podívat na jesličky v kostele a zazpívat si
koledy.
- V závěru předvánoční doby jsme měli v mateřské škole besídku. Děti zatančily, zazpívaly,
přednesly básně a odnesly si domů vánoční dárek, který našly pod stromečkem.
Všem srdečně děkujeme, přejeme hezké Vánoce a pohodový nový rok.
J.Pražáková

HOR ÍCKÝ MASOPUST
Zveme všechny své členy i zájemce o zapojení se do MASOPUSTU 2012 na svou výroční
schůzku, která bude dne 7.1.2012 od 1800 hodin v KD V Hořicích na Šumavě. Těšíme se na
Vaši účast na schůzce a pomoc v koledě.
Karel Krčál

KLUB VE DOMÍ SRDCE

PODĚKOVÁNÍ
patří všem, kteří se podíleli na předvánočním obdarovávání. Abychom mohli obdarovávat,
potřebovali jsme něco vytvořit. Nejprve Alice, Karin a Mirka připravily těsta a ve škole
společně s dětmi jsme vykrajovaly perníčky. Ty nám pak upekly Milada s Růženkou ve školní
kuchyni. V Krumlově pekly Jana s Libou. Na zdobení jsme se sešly v hotelu Stará škola,
Pozvaly jsme si odbornici Anušku a pod jejím velením jsme zdobily, jak jsme uměly - hlavně
to bylo s láskou. Zdobily Anuška, Alice, Adélka, Jana, Liba, Erika, Mirka. Pak se dárečky balily balíčky pro osamělé hořické občany, srdíčka s logem VS. Také děti naší MŠ přidaly dárečky ,
které vyráběly se svými p. učitelkami - zvonečky ozdobily balíčky pro jednotlivé občany a
obrázky jesliček dostali babičky a dědečkové v Domově důchodců v Horní Plané a v Domě s
pečovatelskou službou v Č. Krumlově. Dalším dárečkem byly korálkové hvězdičky - ty tvořily -

Alice, Lída, Hanka, Adélka, Jana, Liba, Marta, Hanka. Mirka. U obdarovávaných měly velký
úspěch.
Všem, kteří se podíleli na této předvánoční akci velmi děkuji, děkuji všem za jejich otevřená
srdce, zejména dětem mateřské i základní školy. Velmi si vážíme vstřícnosti a přístupu všech
pracovníků základní školy, mateřské školy, školní jídelny, obecního úřadu, hotelu Stará škola
a členům MS ČČK. Děkujeme.
Poděkování posílají i ti, které jsme navštívili, naši hořičtí občané kteří nyní bydlí v DD v Horní
Plané. Tato uvedená činnost je zdokumentovaná na www.vedomisrdce.cz - klikni kluby Hořice na Šumavě - fotogalerie.
PŘIPOMÍNÁME
že 13.1.2012 se uskuteční přednáška astroložky Petry Nel Smolové o tom, co nás čeká v roce
2012. Začátek je v 18.00hod v obřadní síni OÚ. Vstupné 130,-Kč. Vstupenky jsou v
předprodeji u Alice Navrátilové, tel: 737 417 083 nebo u Mirky Zajacové, tel: 737 252 478.
Bližší informace o činnosti Petry Nel Smolové naleznete na www.astrologiepetranel.cz.
SETKÁNÍ KLUBU
25.1.2012 od 17.00 hod v obřadní síni OÚ
Téma : Snažím se porozumět sobě i svému životu.
Otevřené dveře má každý, kdo projeví zájem.
Za Klub Vědomí Srdce
Mirka Zajacová

KARTA LÍPNO CARD
Občané Hořic, respektive všichni ti, kdo mají trvalý pobyt v obci Hořice na Šumavě si mohou
v úředních hodinách, nebo po domluvě na mobilu 774 277 177 na obecním úřadě u p.
Tröstera, zdarma vyzvednout „Kartu hosta – Lipno card“, na kterou mohou čerpat slevy na
skipas Skiareálu Lipno, půjčovny lyžařského vybavení, výukové kurzy lyžování a
snowboardingu, gastronomické služby, vstupy na zámky, hrady, do muzeí a galerií, na výuku
netradičních sportovních disciplín (např. snowkiting), adrenalinovou zábavu (paintball),
hlídání dětí, wellness a mnoho dalších, jejichž podrobný popis naleznete na internetových
stránkách http://www.lipnocard.cz/karta-hosta/.

VA NOC NÍ BOHOSLUZ BÝ V HOR ÍCÍ CH NA S UMAVE
24.12. sobota – 2100 koledy
25.12. nedělě - 1600
31.12. sobota - 1530
Všem obyvatelům farnosti a celého okolí, jako i všem návštěvníkům a rekreantům přeji
pokojné, radostné a milostiplné prožití svátků Narození našeho Spasitele a plnost Jeho
požehnání v Novém roce 2012.
P.Ivan Marek Záleha, O.Præm.

