HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
březen 2012

JOSEFOVSKÁ ZÁBÁVÁ
Sbor dobrovolných hasičů obce Hořice na Šumavě zve všechny
Hořičáky na

JOSEFOVSKOU ZÁBAVU
Zábava se koná v sobotu 24. března 2012 od 20:00 hodin v kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Vstupné 70,- Kč.
K tanci i poslechu hraje skupina PYŠKOTI.
Přijďte se pobavit, nebo zakoupením vstupenky podpořte dobrou věc.

MÍ STNÍ SKUPÍNÁ ČESKE HO Č ERVENE HO KR Í Z E
Jaro přichází a s ním se blíží i tradiční Jarní burza oděvů, hraček, knih a všeho možného a pěkného.
Burza proběhne v pátek 27. dubna 2012 od 14:00 hod. do 17:30 hod a v sobotu 28. dubna 2012 od
8.00 hod do 12.00 hod. v sále kulturního domu v Hořicích na Šumavě.
Všichni jste srdečně zváni.
Také Vám touto cestou chceme všem poděkovat za materiální příspěvky do burzy. Přejeme Vám
krásné a sluníčkové jaro.
Za ČČK
Milada Ottová

RESTÁURÁČE U PRÁNÝ R E
„TITANIK PÁRTY“
Dne 14.04.2012 se v restauraci U pranýře koná na počest 100 letého výročí: „TÍTÁNÍK PÁRTÝ“.
Živá hudba, tanec, lampióny, dobová obsluha vyráží na svou plavbu v 19:00 hodin. Všichni návštěvníci
bez záchranných vest, nebo nafukovacích kruhů budou ve 23:40 hodin při nárazu do ledovce vykázáni
přes palubu!

Kolektiv restaurace U pranýře

HOR ÍČKÝ MÁSOPUST 2012
Poděkování
Hořický masopust má již dvacetiletou tradici a letos byl zásluhou obětavých lidí opět na dobré úrovni.
Jsme velice rádi, že se ho zúčastnilo více jak 35 pěkných a nápaditých masek, kterým tímto upřímně
děkuji a těším se na spolupráci s nimi i v příštím roce. Podařilo se nám zajistit ozvučení setkání
růžičkové a slaměné koledy, za což děkujeme divadelnímu spolu Rolnička, jmenovitě p. Slávovi
Čurdovi a p. Vencovi Brožovi. Večer na zábavě připravily slaměné kolednice velmi zajímavé a vtipné
překvapení – taneček „Trnky brnky“ z filmu Slunce, seno…… a sklidili zasloužený potlesk a ovace.
Zajímavě zpestřily i odpolední setkání obou koled. Velice jim děkuji a vážím si aktivního přístupu
všech, kteří se na přípravě letošního MÁSOPUSTU podíleli. Zejména nejbližším spolupracovníkům: R.
Koritarovi, M. Kutlákovi, J. Ánderlemu, J. Harenčákovi, D. Blažencové, G. Koritarové, M. Grillové, V.
Kutlákové, dalším koledníkům, maskám a J. Klímovi za hudební doprovod slaměné koledy. Děkuji též
A. Schwarzové a M. Ottové za velkou pomoc při přípravě tomboly a dále všem Vám, našim
spoluobčanům, kteří jste přijali naše koledníky a dali jim štědrou koledu. Poděkování patří i obecnímu
úřadu a starostovi p. Martinovi Madejovi za pomoc a podporu. Na závěr děkuji všem našim štědrým
sponzorům, kterých bylo letos nejvíce.
Jak jsme začínali
Letošní MÁSOPUST byl ve znamení 20. výročí od jeho založení roku 1993, kdy se konal poprvé a já si
dovolím jen krátkou vzpomínku na jeho začátek:
Na podzim roku 1992 přišel tehdejší starosta Hasičů p. S.Bouda na Kulturní a školskou komisi
Obecního úřadu v Hořicích na Šumavě s nápadem realizovat Masopust a žádal o pomoc s přípravou.
Další pomocnou ruku jsme nalezli v Benešově nad Černou. Benešovští koledníci nám vysvětlili základy
a zákonitosti této lidové tradice, naučili nás kolednické písničky, texty a půjčili nám 8mm film
s průběhem jejich koledování. V Hořicích se rozběhla pomocí hořických žen a jejich rodin výroba
papírových růžiček, nejvíce jich vyrobily ženy z rodiny Lexů. Pan. Z. Hüttner a p. Š.Koritar se pustili do
výroby děl a drátěných konstrukcí na růžičkové klobouky, ve statku se pustili do výroby konstrukce
na koně, pošití látkou této konstrukce a udělání hlavy koně se zhostila p. D.Pětioká. Každý lednový
pátek jsme se scházeli v kulturáku, kde jsme dělali přípravu na první koledování, zdobili klobouky a
skládali první koledu, ve které byli p. Z. Hüttner st. – hejtman, p. Ing. K.Fila – rychtář, p. S.Novák –
konšel, p. Š.Koritar a J.Vaněk st. tancmajstři, p. F. Pojsl a J. Harenčák - strážci, Masopust byl p. S.
Dvořák, střapatí p. J. Selecký a K. Szromek a nezapomenutelná byla J. Šugová s kočárkem i mnoho
dalších masek. V prvním průvodu zářili také napucovaní koně s nazdobeným žebřiňákem p. K. Lexy.
První HOŘÍČKÝ MÁSOPUST se uskutečnil 27.2.1993, jehož pořadatelé byli hořičtí hasiči pod vedením
p. S. Boudy a probíhal za krásného, ale mrazivého dne. Samozřejmě jsme měli obavy, jak budeme
v Hořicích přijati, zda zvládneme zaplatit muziku a další náklady, které jsme do přípravy vložili.
Večerní masopustní zábavu tehdy připravovaly ženy z ČSŽ, které též pomáhaly při přípravách prvního
masopustu. Masopust se povedl a my byli příjemně překvapeni a zároveň odměněni za naši snahu
vytvořit v Hořicích opomenutý tradiční zvyk.
Tolik krátce vzpomínka na naše začátky a upřímně a z celého srdce děkuji všem, kdo pomohli založit
tuto tradiční akci. V příštím zpravodaji budu pokračovat ve vzpomínce na další vývoj HOŘÍČKÉHO
MASOPUSTU.
Karel Krčál, za OBČÁNSKÉ SDRUŽENÍ MÁSOPUST HOŘÍČE NÁ ŠUMÁVĚ

KLUB VE DOMÍ SRDČE
26.4.2012 nás navštíví astroložka Petra Nel Smolová s přednáškou
Tajemná žena v našem nitru - Lilit a Eva
V horoskopu nalezneme Lilit – Černou lunu, která symbolizuje temnou stránku ženy, tzn. ženu
vytěsněnou, poníženou a odmítanou. Protipólem Lilit – Černé Luny je Luna, tyto dvě poloviny jsou
jako světlo a tma, dvě tváře, které v sobě má každá z nás. Dvě polarity, které se v nás přou o to, která
bude mít větší vliv, zda Lilit či Eva.
Známe ty pocity, kdy samy sobě nerozumíme, cítíme rozpolcenost a nevyznáme se v sobě. Často o
těchto dvou ženách v sobě ani nevíme. Netušíme, jak se projevuje Lilit, ani co přináší Eva. Tím žijeme
nevědomě své ženství a naše nespokojenost se zvyšuje, nevíme, co chceme, ale nedáme pokoj, dokud
to nedostaneme. Jestliže se nevyznáme samy v sobě, tak jak nám mohou porozumět muži? Přitom
muži podvědomě silně reagují právě na naši vytěsněnou stránku ženství.
Přednáška je otevřená i pro muže.
Přednáška se uskuteční od 17.00 hod v obřadní síni OÚ Vstupné 130,- Kč
Za Klub Vědomí Srdce
Mirka Zajacová

ZÁ KLÁDNÍ S KOLÁ Á MÁTERSKÁ S KOLÁ V HOR ÍČÍ ČH NÁ SUMÁVE
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 29.03. a 30.03.2012. Je určen pro děti, které nastupují
do mateřské školy od 01.09.2012, nebo v průběhu školního roku 2012/2013.
Zveme rodiče a děti, aby se v uvedeném termínu přišli do mateřské školy podívat a vyzvednout si
tiskopisy potřebné k zápisu.
J. Pražáková

Z KULTURNÍ HO VÝBORU
Připravujeme Hořickou slavnost na zahájení „Kulturního léta 2012“ na 30. června odpoledne do
pašijového areálu. Přivítáme každý dobrý nápad i aktivní účast a pomoc na jeho zpestření.





Kulturní výbor se bude podílet na přípravě a organizaci oslav 20. výročí obnovení „Hořických
pašijí“.
Připravujeme také vystoupení Českokrumlovské scény v Hořicích na Šumavě v podzimních
měsících. O této akci budeme včas informovat.
Připomínáme, že kulturní akce v kulturním domě je nutné zapisovat do kulturního kalendáře
na obecním úřadě u paní Dáši Blažencové.



Pokud máte zájem o nějaký program v Českokrumlovském divadle, můžeme Vám pomoci při
zajišťování vstupenek. Připravujeme také společnou návštěvu divadla v Českém Krumlově.
Budeme Vás včas informovat.
za kulturní výbor
Karel Krčál

HOR ÍČKE TRHÝ
Milí Hořičáci,
v minulém zpravodaji jsem Vás vyzvala k aktivní účasti na akci „Hořické trhy“, které v naší obci
proběhnou 4. srpna tohoto roku. Podoba trhů se nám pěkně vybarvuje a účast obchodníků a tvořivých
lidí z našich řad rozhodně nebude malá. Myslím, že se již dnes můžeme těšit na opravdu pěkný den.
Je nejvyšší čas oslovit profesionální obchodníky k doplnění trhů, proto bych Vám chtěla připomenout,
že i nadále „sbírám“ všechny šikovné lidi, kteří se chtějí zapojit a kterým bych nerada nechtěně
sehnala nějakou mimohořickou konkurenci.
Přispět k příjemné atmosféře můžete prodejem svých vlastnoručních výrobků, dobrot či objevů z
půdy, ale třeba i drobným vtipným kulturním příspěvkem či činností, která se v historii tržišť běžně
objevovala, ale dneska chybí (co třeba čistit boty nebo prodávat husy?). Fantazii se meze nekladou,
cílem celých trhů je především originální atmosféra a dobrá zábava. Ráda Vám pomůžu s realizací.
Moc se těším na Vaše nápady i spolupráci.
Lenka Índrová
724 322 337
horicketrhy@seznam.cz

ÍNZERČE
Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd.
Íng. Petra Čhadtová
Ádresa: Šebanov 18
381 01 Český Krumlov
Mobil: +420 736 437 029
E-mail: petra.chadtova@seznam.cz
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd i kompletní účetní a finanční
poradenství.
Dále nabízím prodej bylinek a bylinných preparátů p. Jukla a p. Janči.
Případní zájemci prosím volejte na výše uvedené telefonní číslo nebo mne kontaktujte přes e-mail.

Ing. Petra Chadtová

