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Zastupitelstvo obce schválilo zřízení „Obecního domu“ na náměstí v budově č.p. 40 (stará škola).
V přízemí této budovy budou v prostorech nynějšího muzea vybudovány nové ordinace dětského a
praktického lékaře, včetně nyní chybějících, oddělených čekáren a WC pro pacienty. Do prvního
patra se přesune obecní úřad, kde budou jeho pracovníci sedět v oddělených kancelářích. Jistě
každý ocení soukromí při vyřizování svých záležitostí na úřadě. Knihovna bude o patro výš, spolu
s klubovnami našich junáků a muzikantů. Muzea přestěhujeme do budovy kulturního domu. Celá
akce bude stát cca 500 000,- Kč a má i svou návratnost, kterou počítáme do 6-ti let. Tímto
opatřením dojde totiž k výrazné úspoře na topení. Namísto třech objektů se bude naplno vytápět
pouze jeden. Věříme, že bude každému ku prospěchu, když budeme mít vše pod jednou střechou a
plnohodnotně tak využijeme krásnou historickou budovu, která si to zaslouží. Jistě dojde i k
většímu oživení našeho náměstí.
Upozorňujeme případné zájemce, že na naší úřední desce je uveřejněna nabídka od úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se prodeje dvou stavebních pozemků v naší obci.
Velmi mě mrzí, že se musím opakovat ve věcech vandalismu. Stav našich „nových“autobusových
zastávek, buňky na rybníce a zázemí na hřišti je skutečně trestuhodný. Upozorňuji, že zde dochází
k takovým škodám na obecním majetku, které mají již charakter trestného činu, a tak budou také
řešeny. Nebuďte prosím neteční k tomu, že nám naše mládež rozbíjí majetek nás všech.
Tak jako každý rok bude obec dne 30.4. pořádat pro všechny spoluobčany oslavu „pálení
čarodějnic“, která je spojená se stavěním májky a opékáním prasete. Děkujeme za pomocnou ruku
všem, kdo chtějí přispět své obci. Všechny fámy o tom, že tomu letos bude jinak, musím důrzně
odmítnout. Nezakládají se na pravdě a jsou důsledkem nešťastného nedorozumění, které mě mrzí.
Přesný program této obecní akce, na kterou Vás všechny srdečně zveme, bude součástí dubnového
zpravodaje.
Zastupitelstvo žádá všechny spoluobčany, aby neparkovali na chodnících na náměstí. Tyto jsou
určeny pro chodce, nikoli pro auta. Děkujeme.
Upozorňuji, že na hlavní silnici v naší obci je povolena 40-ti kilometrová rychlost a naléhavě Vás
prosím, abyste přes obzvlášť nebezpečný úsek (od hotelu ke Slovákům) nejezdili vyšší rychlostí .
Ohrožujete tak zdraví nás všech a hlavně dětí. Na tomto úseku není chodník. Autům se nelze
dostatečně vyhnout. Především v odpoledních hodinách, když se vracejí děti ze školy, zde dochází
ke kritickým situacím!
Pokud máte zájem uveřejnit svůj příspěvek ve zpravodaji, zašlete ho prosím vždy do 15-tého dne
v měsíci, ve kterém má být uveřejněn na adresu: Info@horicenasumave.cz. Rádi uveřejníme i
různá reklamní sdělení našich podnikatelů a živnostníků.
Martin Madej

ZA KLADNI S KOLA A MATERSKA S KOLA V HOR ICI CH NA SUMAVE
Srdečně děkujeme hořickým hasičům za dar z výtěžku Josefovské taneční zábavy. Částka 6 890,- Kč bude
využita k zakoupení hraček a k uhrazení akcí, které obohatí program dětí ve školce.
Naše poděkování patří i manželům Jindrovým, kteří na Josefovské zábavě vyhráli v tombole DVD
přehrávač a darovali jej do třídy nejmladších dětí.
Děti a paní učitelky mateřské školy

OHLE DNUTI ZA MASOPUSTEM
Letošní masopust se konal o týden dříve, tedy 26. 02. 2011 a byl poprvé organizován Občanským
sdružením „Masopust Hořice na Šumavě“, které bylo založeno 07. 01. 2011. Na ustavující schůzi tohoto
občanského sdružení byly schváleny stanovy, zvoleno představenstvo a revizní komise v tomto složení:
Karel Krčál – předseda sdružení, Robert Koritar – místopředseda, Dagmar Blažencová – hospodářka,
Monika Grillová, Klára Voldřichová, Petr Jirák, Tomáš Novák – členové představenstva. Revizní komise:
Miroslav Kutlák – předseda, Gabriela Rotterová a Jan Anderle – členové RK.
Naše občanské sdružení je již zaregistrováno, a budeme se podílet na námi vybraných kulturních akcích
jak pro děti tak dospělé.
Letošní masopust byl díky Vám, sousedé a spoluobčané, myslíme si velmi pěkný, ale hodnocení
necháme na Vás všech. Počasí nám přálo, velké množství pěkných masek v průvodu a dobrá příprava celé
akce, to vše přispělo k dobré náladě nás všech v tento den. Proto bych chtěl poděkovat všem koledníkům,
maskám, členům představenstva a všem kdo pomáhali za dobře odvedenou práci – vydrátkování, uklizení
a vtipné nazdobení sálu i šití masek atd. Nedá mi jmenovitě nepoděkovat těm nejaktivnějším: R.
Koritarovi, M. Kutlákovi a jeho celé rodině, J. Anderlemu, D. Blažencové, G. Rotterové, T. Novákovi, dále M.
Ottové, J. Václavíkovi, P. Váchovi, manželům Tonarovým, J. Zahradníkové a díky patří i perfektní
pořadatelské službě S. Čurdovi, J. Petříkovi, Z. Doležalovi, L. Salajovi, K. Szromkovi, dále též hasičům
A.Turzákovi a P. Jirákovi za hasičský dozor na zábavě, a mnoho dalším. Děkujeme též Obecnímu úřadu
v Hořicích na Šumavě a p. starostovi za podporu a pomoc. Sešla se parta zodpovědných a pracovitých lidí,
kterým jde upřímně o zachování a zlepšení „HOŘICKÉHO MASOPUSTU“. Děkujeme také všem sponzorům,
kterým zašleme osobní poděkování.
Za sebe musím říct, že letošní masopust se mi organizoval za celá léta nejlépe a velice si vážím
aktivních, nápaditých, pracovitých lidí. Ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkuji a těším se na další
spolupráci.
Děkujeme všem za štědrost a milé přivítání. Koledy vykoledovaly celkem 22tis.Kč a po zaplacení
nákladů (2. hudby, harmonika, večeře, dopitná, nákup drobného materiálu, látek, doprava slaměných
koledníků atd.) zbylo 6tis. Kč, které budou účelově rozděleny na dětské a kulturní akce v obci. Čistý zisk ze
zábavy bude používán jako rezerva a na vylepšení masopustu příští rok. Děkujeme!
Příští rok připravujeme 20. Výročí založení HOŘICKÉHO MASOPUSTU, který bude dne 18. 02. 2012 a
už teď se těšíme na Vaši přízeň a doufáme, že budete spokojeni alespoň tak jako letos.
Karel Krčál, předseda OS MASOPUST HOŘICE NA ŠUMAVĚ

Z KULTURNI HO VÝBORU
-

-

Začátkem června připravujeme pro spoluobčany společnou návštěvu představení „Manzel Mituš“
v hvězdném obsazení.
Na podzim (říjen-listopad) připravujeme vystoupení českokrumlovské scény v kulturním domě
v Hořicích na Šumavě
Jak jste si možná všimli, objevil se měsíční program Českokrumlovského divadla a to v obecní
vývěsce i v obchodě u p. Kutláka. Tyto informace budou zde pravidelně. Pokud budete mít o
nějakou akci zájem, volejte č. mobilu 723755647 – Krčál Karel, nebo svou objednávku vstupenek
nahlaste p. Kutlákovi - učiňte tak brzo, abychom měli čas Vám vstupenky zajistit.
Zájemcům o zakoupení vlastní permanentky na 2. pololetí 2011 (program zveřejníme až po vydání
v divadle) můžete se obrátit na výše uvedené kontakty.
Připravujeme též půjčování 2ks permanentek (budou v předplatitelské skupině A), které budeme
půjčovat zájemcům za určitých podmínek, které budou ještě zveřejněny. Českokrumlovské divadlo
připravuje představení v předplatitelské skupině A, kde by měl jet autobus z Horní Plané přes
Hořice na Šumavě – jízdné je 50,-Kč/osoba.
Za kulturní výbor Karel Krčál

VI KENDOVÝ SEMINA R
VĚDOMÍ SRDCE o.p.s. Vás srdečně zve na víkendový prožitkový seminář "Do nitra ženy". Skrze proměnu v
sobě samé může žena nalézt a uvědomit si svou skutečnou cenu a dojít k poznání své vlastní hodnoty ženy
bez toho, aniž by svou kvalitu potřebovala jakkoliv dokazovat. Nalezení své skutečné ženskosti a
přirozenosti je propojeno s přijetím sebe samé a to jak na úrovni fyzické, tak i duševní. Pojďme se tedy
vydat společně na láskyplnou cestu ke svému tělu, nitru a sebepřijetí. Seminářem provází Marcela
Nováková www.sebepoznání.com ve dnech 2. a 3. 4. (sobota 900 - 1800 a neděle 900 - 1700) v Hořicích na
Šumavě v budově muzea. Cena semináře je 1 800,- Kč. Přihlásit se můžete u Mirky Zajacové na tel: 737 252
478 nebo email zajacova.mirka@seznam.cz
Za Vědomí Srdce Mirka Zajacová

MI STNI SKUPINA CESKE HO C ERVENE HO KR I Z E
Dne 9.3.2011 se uskutečnila přednáška "Orgánové hodiny". Cílem bylo seznámit se s tím, jak proudí
životní energie v našich orgánech, v jakých časových intervalech a jak se o své zdraví můžeme sami
postarat. Účastníci se dohodli na pokračování v poznávání svého těla. Další přednáška se uskuteční ve
středu 6.4.2011 v hotelu Stará škola od 17.00 hod. na téma:
"Co o nás prozrazují zuby a jak souvisí s našimi orgány“
Miroslava Zajacová

JARNI BURZA ODE VU, KNIH A HRAC EK
Srdečně Vás zveme na JARNÍ BURZU oděvů, knih a hraček, která se uskuteční v pátek 25.3.2011 od 1400 do
1800 hod. a v sobotu 26.3.2011 od 800 do 1200 hod. v Kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Milada Ottová

PAS IJE
Vážení
Jménem Pašijí Vás chci informovat o dění ve společnosti a termínech Pašijových her. V lednu 2011 se
konala velká členská schůze, na které jsme si sestavili plán akcí pro letošní rok. Našim cílem v tomto roce
je mimo představení i rekonstrukce šaten a amfiteátru. Již v lednu jsme nabídli Obci Hořice pomoc při
legalizaci amfiteátru a staveb, a to zejména zajištěním geodetického zaměření areálu. Pan Ing. Petr Picek
z Kájova prostřednictvím Pašijové společnosti zaměřil areál zcela zdarma. Touto cestou mu děkujeme.
Ve společnosti začalo pracovat několik nových členů z Hořic, zodpovědně přistupují k plánovaným
dílčím zkouškám, nad kterými má režijní dohled pan Ing. Fila a Mgr. Pokorný. Paní Hotová Růžena a
Kutlák Miroslav navštívili českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura. Myslím si, že pro rozvoj
Pašijí to byl důležitý moment setkání. Mons. Paďour přislíbil podporu Pašijí a přijal pozvání na letní
představení v Hořicích. V květnu letošního roku máme na pašijovém představení přislíbenou účast
studentů gymnázií, proto chci touto cestou oslovit a požádat všechny herce, zda by si mohli zařídit volno
na toto představení. Požadavek vedení gymnázia je, aby hrací termín byl v pracovním týdnu a dopoledne
(představení v rámci výuky).
Při žádostech o grant se uvádí: ,,co přináší Vaše činnost společnosti,,? Ano, to co nabízíme, nabízí prostě
dnes už každý. Proto podporuji myšlenku, rozšířit naši činnost do vzdělávací sféry a zajistit tak účast dětí i
studentů na představeních Hořických pašijí. Aktuální výzvy z přehledu grantů a příspěvkových programů
Kraje jsme využili, a tak očekáváme úspěšnost našich podaných žádostí a podporu projektů v oblasti živé
kultury. Velkou podporu máme od občanů naší obce a také od obecního úřadu. Za podporu děkujeme a
zveme Vás všechny na letní představení, kde můžete využít 50% slevu v předprodeji na vstupném.
Invalidé a děti do 15 ti let mají vstup na představení zdarma. Setkání Europassionu v Italském Cantianu je
časově i finančně náročné, a tak zatím není rozhodnuto, zda budeme mít tu čest se kongresu zúčastnit.
V letošním roce chceme navštívit Pašijové hry v Rakouském St. Margarethe. Tato cesta bude finančně
podpořena společností. Členové společnosti Pašijových her se můžou hlásit do konce března na
tel:777 662 713. Každý zájemce složí 200,- Kč zálohu, která bude použita na dopravu a vstupné. Termín
bude vybrán dle zájmu. Cesta je plánovaná mikrobusem, nebo auty. Po představení se odjíždí zpět domů.
Chcete li však návštěvu spojit s pobytem, máte možnost si rezervovat nocleh. Hotelové ubytování stojí 3040Euro a ubytování v rodinách 25-30Euro (v ceně je snídaně) .Vstupné stojí od 12-31Euro, které bude
taktéž hrazeno společností.
TERMÍNÝ ZKOUŠEK , AKCÍ A PŘEDSTAVENÍ .
- Zkouška
Zkouška

SO 9.4.2011 od 13.00h Kulturní sál /kostýmy s sebou/ 2x zkouška
PÁ 22.4.2011 od 16.00h Klášterní zahrada Č.Krumlov /1x pohybová
zkouška ,1x celé představení /.
- Představení SO 23.4.2011 od 10.00h Velikonoční generálka ,Klášterní zahrada Č.K.
od 14.00h Velikonoční představení ,Klášterní zahrada
- Zkouška
SO 6.8.2011 od 13.00h Amfiteátr v Hořicích / více zkoušek/
- Generálka PÁ 12.8.2011 od 16.30h Amfiteátr
- Představení SO 13.8 2011 od 16.30h
od 20.30h
Představení SO 20.8.2011 od 16.30h
od 20.30h

Amfiteátr
Amfiteátr
Amfiteátr
Amfiteátr

Jarní kongres V Italském Cantianu od 28.4.2011 – do 1.5.2011
Pašijové hry v St.Margarethe
2.7.2011 nebo 30.7.2011
Fotografie a informace najdete na www.pasije.info .
Kutlák Miroslav

