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HOŘ ICKÉ TŘHY
Milí Hořičáci,
4. srpna tohoto roku proběhnou v naší obci „Hořické trhy“, které budou doprovodnou akcí k oslavám
20. výročí novodobých pašijí. Náplní trhů má být „řemeslo, umění, dobroty a (ne)tradiční zábava
pro děti a dospělé“ a je také na nás, hořických, zda budou obyčejné nebo něčím originální.
Protože si myslím, že v Hořicích je plno tvořivých a šikovných lidí, ráda bych Vás přizvala k aktivní
účasti. Přispět k příjemné atmosféře můžete prodejem svých vlastnoručních výrobků, dobrot či objevů
z půdy, ale třeba i drobným vtipným kulturním příspěvkem. Fantazii se meze nekladou.
Moc se těším na Vaše nápady i spolupráci.
Lenka Indrová, 724 322 337
horicketrhy@seznam.cz

ŘÉSTAUŘACÉ U PŘANY Ř É
Restaurace U pranýře v novém
Srdečně vás zveme do znovuotevřené restaurace U pranýře. Otevřeno máme každý den od 17:00
hodin, v sobotu již od 15:00 hodin. Nabízíme špičkové nápoje a malé občerstvení v dobře odvětraných
místnostech za solidní ceny.
Dále od pondělí do pátku vaříme dvouchodové polední menu, které si u nás můžete vychutnat od
11:00 do 13:00 hodin nebo si vzít s sebou domů.
Budeme se snažit vyhovět všem vašim přáním. Těšíme se na vás!
Kolektiv restaurace U pranýře

KLUB VÉ DOMI SŘDCÉ
Setkání klubu
14.3. 2012 v 17:00 hod v obřadní síni OÚ
Téma: Poznávám zázraky života
Na měsíc duben připravujeme přednášku
astroložky Petry Nel Smolové
Informace získáte u Mirky Zajacové na tel. 737 252 478
Za Klub Vědomí Srdce
Mirka Zajacová

ZA KLADNI S KOLA A MATÉŘSKA S KOLA V HOŘ ICI CH NA SUMAVÉ
Dětský karneval
V sobotu 11. 2. 2012 proběhl v kulturním domě v Hořicích na Šumavě dětský karneval, který připravili
zaměstnanci ze ZŠ ve spolupráci s Divadelním spolkem Řolnička. I přes veliké mrazy a vysokou
nemocnost se ho zúčastnil překvapivě velký počet dětí i rodičů. Také v letošním roce byly k vidění
velice nápadité a pěkné masky. Soutěže pro děti byly motivovány pohádkou Český Honza, kterou má
právě v repertoáru Divadelní spolek Řolnička. Děti plnily úkoly s mámou, princeznou, čerty a drakem.
Protože je velmi obtížné vybrat z 80 masek 3 nejlepší, byly ohodnoceny masky všechny. Každé dítě si
vybralo na konci karnevalu odměnu a dostalo koláč a pitíčko. Obří koláče byly také odměnou pro pět
vylosovaných z řad rodičů. Moc děkujeme paní Janě Šusterové za jejich upečení.
Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých by se karneval nemohl uskutečnit.
Dětský karneval sponzorovali:

Český červený kříž 1000,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů 1000,-.
Masopustní společnost 500,- Kč
Divadelní spolek Řolnička 500,- Kč.
Pan Miroslav Madej věnoval sud malinové limonády.
Obec Hořice na Šumavě propůjčila sál v KD.

Také děkujeme kolegyním z MŠ za zapůjčení koloběžek na soutěž.
Za organizátory Mgr. Jana Brabcová a Jana Čurdová
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
2. února se uskutečnil v budově ZŠ zápis budoucích prvňáčků. Zápisem předškoláčky nejprve
provázely pohádkové postavičky (žáci 5. a 4. ročníku spolu s paní učitelkou) – princezny, kašpárek,
královna, kuchařka, černokněžník. Každá postava měla pro děti připravený jeden úkol. Po jejich
splnění přešli předškoláčci do další třídy, kde s paní učitelkou plnili úkoly pro školáky. Na konci zápisu
si děti vybraly z několika dárečků, které pro ně vyrobili starší spolužáci, a také každý obdržel diplom
budoucího prvňáčka. Jako každý rok, i letos nám paní kuchařky upekly pro předškoláčky a jejich
rodiče výborný moučník. Moc děkujeme.
Ukliďme si svět - elektrowin
Také v letošním roce pokračuje naše škola ve sběru vyřazených elektrospotřebičů. Pokud máte doma
nějaký elektrospotřebič, kterého byste se rádi zbavili, můžete ho přinést do ZŠ, kde je připraven
speciální sběrný koš. Velké kusy, jako je např. lednice, pračka apod. (mimo televizorů a monitorů), je
potřeba předem nahlásit a po domluvě s OÚ je lze umístit do určeného prostoru v obecních dílnách.
Součástí projektu „Ukliďme si svět“ jsou i soutěže pro školní kolektivy. Žáci naší školy se v lednu
zúčastnili soutěže o nejkrásnějšího maskota společnosti Élektrowin. Maskot, kterého děti vytvořily, se
umístil na krásném třetím místě. Více informací o projektu najdete na www.uklidmesisvet.cz

Klára Furišová

PŘOGŘAM FILMOVÉ HO KLUBU HOŘ ICÉ NA S UMAVÉ
březen - duben 2012
03. 03., 19:00.
Tisícročná včela – drama
„Znášajú med celé tisícročia. Jedna padne, druhá ju nahradí. Všetko ich nivočí. Mráz i my, ľudia. Ale
včelstvo je tu stále. Vari večne.“
Co více dodat? Nadčasový film o věcech podstatných a zásadních.
10. 03., 19:00.
Juno – komedie
Juno (Éllen Page) je šestnáctiletá středoškolačka, která se potýká s nečekaným těhotenstvím. Otcem
dítěte je další teenager, Paulie (Michal Cera), kterého ovšem ona nepovažuje za svého přítele. Chce,
aby všechno skončilo jako špatný sen, ale zjišťuje, že musí začít situaci řešit.
17. 03., 19:00.
Děkujeme, že kouříte – komedie
Nick Naylor je úspěšný zaměstnanec velké tabákové společnosti a má v popisu práce velebit před
veřejností a médii krásy kuřáctví. Díky své pohotovosti, cynickému vtipu a zkušenosti je schopen –
jako každý správný ďáblův advokát – jakoukoli námitku svých odpůrců interpretovat ve prospěch
zaměstnavatele, tabákového magnáta.
24. 03., 19:00.
Lítám v tom – romantická komedie
Hrdina komedie Lítám v tom, Řyan Bingham (George Clooney), je šťastný člověk. S hlavou v oblacích
neochvějně míří za splněním životního snu, jenže život bývá pěkná mrcha. A ta dokáže i v cílové
rovince říct: „Hochu, běžíš po špatné trati.“
31. 03., 19:00.
Parfém: Příběh vraha – drama, filmová alegorie
Jean-Baptiste Grenouille má vlastnost génia – svým nosem dokáže zachytit, detailně popsat a
charakterizovat všechny vůně, které se kolem něj mihnou. Okamžitě rozpozná jejich složení, míru
použitých komponentů, čehož využívá pro výrobu těch nejúžasnějších parfémů na světě. Zoufale však
touží po vytvoření dokonalé vůně. Naprosto zbavený citu se rozhodne vytvořit démonickou vůni, jejíž
základní esencí bude vůně mladé dívky, nevinné a čisté. A pro získání dokonalého parfému učiní vše.
07. 04., 19:00.
Nebe – romantické drama
Britská učitelka Philippa Paccardová (Cate Blanchettová) žijící v italském Turíně se marně dovolává
spravednosti ve věci manželovy tragické smrti. Protože místní policie ignoruje její obvinění, rozhodne
se vzít spravedlnost do vlastních rukou a prostřednictvím podomácku vyrobené bomby se odhodlá
zlikvidovat drogového dealera Vendiceho.
14. 04., 19:00.
Markéta Lazarová – poetické drama
Proslulá historická balada Františka Vláčila dodnes fascinuje zemitostí, s jakou je postižen život ve
středověku. Titulní hrdinkou je ctná dívka, předurčená klášteru, ale přinucená stát se milenkou
násilnického mladíka ...
Brutální boje i bizarní postavičky ploužící se zdivočelou zemí jsou zachyceny s mimořádnou
výmluvností i obrazovou podmanivostí.

INZÉŘCÉ
Pracovní příležitost
Práce řízená z domova s využitím PC, internetu a telefonu.
Kompletní zaškolení.
Hlavní i vedlejší činnost, přivýdělek k mateřské či důchodu.
Více informací na:
www.moderniprace.cz

Tel.: 728 521 640

Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd.
Ing. Petra Chadtová
Adresa: 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

