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Velice děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci akce „Májka 2011“.
Především děkuji našim hasičům, místní organizaci Ččk a učitelkám z MŠ za pomoc a krásný program pro
děti. Dále pak všem výše jmenovaným, OS Masopustu Hořice na Šumavě a několika podnikatelům za
sponzorské dary. Díky Vám a několika dalším, co přiložili ruku k dílu, se akce dle ohlasu účastníků velice
vydařila.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 50% slevu pro místní občany na akce Hořického kulturního léta. Na
vystoupení Michala Nesvadby mohou jít hořické děti zcela zdarma. Tyto slevy budou poskytovány pouze
v předprodeji na OÚ, formou VIP vstupenek na jméno. Přímo na představení nebude možné tuto slevu
poskytnout.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zařazení „Pohádkové rezervace“ do Hořického kulturního léta. Tato bude
probíhat na „kostelíku“, v období letních prázdnin. Tento prostor bude za tímto účelem organizátorům
pronajat. Děkujeme za ohleduplnost vůči lidem, kteří se snaží dělat něco pro děti, kulturu a propagaci naší
obce.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o odstranění skluzavek na obecním rybníku. Toto zařízení není homologované,
nesplňuje předepsané normy, a tudíž nesplňuje podmínky pro veřejné užívání. To co před lety šlo, dnes už
bohužel není možné. Nemůžeme si dovolit riskovat ohrožení zdraví našich dětí.
Myslivecké sdružení Tetřívek žádá majitele psů, aby je nepouštěli na volno v honitbě, kde pak dochází ke
škodám na zvěři. Takto volně pobíhající pes může být i zastřelen.
Od 31.5. do 3.6. bude zcela uzavřen obecní úřad z důvodu stěhování do nově vybudovaných prostor
v budově č.p. 40. Děkujeme Vám za pochopení. Od 6.6.2011 Vás rádi uvítáme na novém OÚ. Přál bych si,
abyste byli s novým úřadem spokojeni a aby tento důstojně reprezentoval naši obec.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o postavení nové terasy před obecní restaurací. Tato bude rozebíratelná a bude
se na zimu uklízet.
Obecní úřad v Hořicích na Šumavě zve na tradiční jarní setkání seniorů , které se uskuteční 1.6.2011 ve 1430
v kulturním domě. Milí senioři, těšíme se na Vás.
Zastupitelstvo obce, společně se zájmovými organizacemi, složkami obce a dalšími ochotnými spoluobčany,
se dohodli, že ku příležitosti „kolaudace“ nově prováděných úprav v Pašijovém divadle, uspořádají v sobotu
2.7.2011 „Hořickou slavnost“, která zahájí 12. ročník Hořického kulturního léta. Schůzka všech kdo mají chuť
se na této celoobecní akci nějak podílet, bude v pondělí 6.6. v 17 00 v restauraci U pranýře. Vítáme a předem
děkujeme za každý nápad na zpestření hezkého dne, každou pomocnou ruku a každou sponzorskou korunu.
Martin Madej

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Ohlédnutím za jarní burzou bych chtěla poděkovat všem organizátorům této akce, na které jsme vybrali 2 594,- Kč.
Touto částkou jsme přispěli na Maškarní karneval, na odměny pro děti na Májce na hřišti a oslavu Dne dětí v obci.
Poděkování patří i Vám, kteří jste na burzu darovali věci a Vám, kdo jste si přišli nakoupit.
Za Ččk Milada Ottová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ
RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA
V pátek 25. 3. 2011 reprezentovali 4 žáci naší školu v okresním kole recitační přehlídky v Č. Krumlově. Svým výkonem
zaujal Jiří Furiš z 5. ročníku, kterého porota ocenila čestným uznáním.
Jana Čurdová
DEN ZEMĚ
Den Země jsme oslavili 29. dubna s organizátorkami Ekocentra Šípek. Ty si pro děti připravily několik výukových
stanovišť. Děti měly za úkol třídit odpad, naučily se drtit obilí, rozeznat houby, rostliny, živočichy z různých zemí
světa. Formou zábavnou i naučnou děti poznaly mnoho nového z ekologie a z přírody.
Mgr. Jana Brabcová
MODERNIZACE ŠKOLY
Do ZŠ byly zakoupeny do každé třídy interaktivní sety od firmy 3M. Paní učitelky budou interaktivitu využívat
v částech vyučování. Dále byly zakoupeny nové počítače a notebooky.
Mgr. Hana Zajíčková
SVOZ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tři roky je naše škola zapojena do sběru vysloužilých elektrospotřebičů se společností Elektrowin. Tímto děkujeme
za pomoc všem občanům, kteří nosili vysloužilé elektrospotřebiče a zaměstnancům OÚ, kteří pomohli se sběrem a
uskladněním. Předloni jsme získali 150,- Kč, za loňský sběr 3 300,- Kč, za letošní rok ještě nebyla vystavena faktura.
Další informace se objeví ve vývěsce školy.
Klára Furišová
LIGA PROTI RAKOVINĚ
11. května 2011 se naše ZŠ poprvé zapojila do sbírky Český den proti rakovině. Děkujeme všem občanům, kteří
přispěli na dobrou věc. Díky Vám se podařilo v naší obci vybrat téměř 5.000,- Kč.
Klára Furišová
Karolina Honsová
LIPENSKÝ PLAVÁČEK
28. 4. 2011 proběhl 11. ročník plaveckých závodů malotřídních škol v Aquaworld Lipno, které pořádá ZŠ a MŠ Lipno
nad Vltavou. Přivezli jsme si 1 stříbrnou medaili, kterou vybojovala Zdeňka Frühaufová z pátého ročníku. Děkuji paní
Haně Frühaufové, která nás posledních pět ročníků doprovázela jako řidič a příjemný doprovod.
Klára Märtlová
ŠKOLA NA ZKOUŠKU
Na červen připravujeme pro budoucí prvňáčky tradiční „ŠKOLU NANEČISTO“, která se letos uskuteční ve dvou
setkáních. Přesné termíny obdrží předškoláčci do konce května.
Jana Čurdová

SDĚLENÍ FIRMY A.S.A.
Při svozu komunálního odpadu bylo zjištěno, že některé nádoby občanů a podnikatelů (PO, FO – podnikatelé) nejsou
polepeny známkou pro letošní rok 2011. Touto cestou vyzýváme občany a podnikatele, kteří tak doposud neučinili,
aby známky na nádoby vylepili, jinak se může stát, že nádoba nebude vysypána.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
Provozovna Frymburk

PRVOMÁJOVÉ OHLÉDNUTÍ
Letos jsme mohli přivítat 1. máj podle pestré nabídky pořadatelů. Právě nabídka pana Roberta Koritara přilákala
nejen nás, ale i další zájemce z Hořic a okolí.
Hudba, zábava, občerstvení – vše bylo na špičkové úrovni. Proto touto cestou chceme poděkovat R.Koritarovi a jeho
manželce za dobrý a vtipný nápad přispět ke společenskému vyžití v naší obci.
Za skvělý guláš děkujeme panu Z.Hüttnerovi st. a J.Anderlovi za výborné steaky. Nemůžeme však opomenout další
spolupořadatele, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celé akce. Proto velké díky posíláme panu T.Novákovi,
J.Bartošovi st., P.Váchovi, J.Beranovi, M.Kutlákovi, J.Kutlákovi, H.Rotterovi, B.Černému, R.Hüttnerovi ml. a J.Bartošovi
ml. Na tomto příkladu si uvědomujeme, že každý má možnost se projevit a ukázat to, co umí nebo je ochoten
vytvořit pro ostatní.
Manželé Jaroslav a Marta Merunkovi

DEN DĚTÍ
V sobotu 04.06.2011 od 1400 hod. pořádají společně ZŠ, MŠ, a organizace JSDHO, Myslivci, Ččk, Pašije, Masopust,
Divadelní soubor Rolnička ve spolupráci s Obecním úřadem a kulturním výborem Dětský den nazvaný „Z pohádky do
pohádky“, který se uskuteční tradičně v okolí rybníka. Prosíme sponzory, aby případné dary předávali na OÚ pí.
Blažencové, pokud možno co nejdříve. Uvítáme každého, kdo by nám chtěl pomoci třeba i při organizaci a přípravě.
Zveme především děti a jejich rodiče, přijďte společně oslavit tento krásný svátek. Připravujeme odpoledne plné her,
soutěží a pohádkových postav, zakončené táborákem a opékáním špekáčků.
Srdečně zvou organizátoři

PAŠIJE
Náš pašijový kalendář je v letošním roce pestřejší a to o květnové představení pro gymnázia a školy, které sehrajeme
v dopoledních hodinách od 1000h v pondělí 30.5.2011. Zkouška na toto představení je v sobotu 28.5.2011 v 1630
(1600h sraz). Informace najdete na www.pasije.info , nebo na nástěnce klubovny .
Dále se rozběhne rekonstrukce areálu a to hned po představení. Vyklízet se bude v úterý 31.5.2011 a 1.6.2011
začneme s demolicí staré střechy a stavebními pracemi. Chci tímto vyzvat pašijáky, ale i hořičáky, kteří chtějí
přiložit ruku k dílu. Přijďte se domluvit v sobotu 28.5.2011 (po zkoušce cca v 1900h) do areálu divadla. Budete vítáni.
Do letního představení by měla být hotová stavba zvenčí. Ostatní úpravy se budou dodělávat postupně a některé až
po letní sezóně. Nová střecha bude zepředu přesahovat stavbu a tím se vytvoří i zázemí pro venkovní sezení až pro
80 lidí. Nutno podotknout, že celou stavbu řídí Obecní úřad a hradí celé dílo včetně projektu.
Druhý ročník velikonočních Pašijí v Traminu klášterní zahrady v Českém Krumlově se zdařil. Účast na představení
byla 207 platících diváků, ale celkem se odhaduje na 300 lidí. Byl jsem překvapen z četné účasti dětí, pro které byl
vstup zdarma. Hodnocení, které jsme si vyslechli od režijního dohledu pana ing. Karla Fila a Mgr. Jiřího Pokorného
bylo více než dobré. Pochvala směřovala i k nově začínajícím hercům.
V letošním roce jsme přidělali nové palisády, byly ušity některé nové kostýmy a i ozvučovací technika prošla
generální opravou. Celé velikonoční představení bylo profesionálně natočeno a nyní se zpracovává. O
nezapomenutelný zážitek se divákům postaralo celkem 55 herců.
Děkujeme Obci Hořice na Šumavě, za dopravu palisád a rekvizit. Zejména Ladislavu Ottovi, který ve svém volném
čase ochotně pomohl s dopravou. Velký dík patří za technické zabezpečení panu Stanislavu Tonarovi, Gerhardu
Scherhauferovi, Janu Červovi a Miloši Klačmanovi. V neposlední řadě děkujeme Slavomíru Čurdovi za vyjednání
vjezdu a vyřešení situace při parkování v České Krumlově.

POZVÁNKA .
Zveme občany Hořic, hořickou školu, na představení v květnu .Vstupné zdarma !
Miroslav Kutlák

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Baraka: znamená v súfismu štěstí, vůni, dech, ale i esenci života, z níž pramení evoluční vývoj. Baraka je slavný
dokumentární film Rona Frickeho z roku 1993. Dokumentární, USA, 1992, 96 min, Režie: Ron Fricke
Mamma Mia! Mladičká Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně šílenou matkou Donnou (Meryl Streep) na řeckém
ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Muzikál / Romantický / Komedie,Velká Británie /
USA, 2008, 110 min, Režie: Phyllida Lloyd
Inception : Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce.
Mysteriózní / Sci-Fi, USA / Velká Británie, 2010, 148 min, Režie: Christopher Nolan
Záhrada: Na tridsiatnika Jakuba (Roman Luknár) sa začne valiť jeden problém za druhým. Komedie / Poetický,
Slovensko / Francie, 1995, 99 min, Režie: Martin Šulík
Miroslav Kutlák ml.

PROGRAM HOŘICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA 2011

24.06. v pátek od 2100 – DS Rolnička
O zlém čaroději a hodných strašidlech
vstupné – dospělí 40,- děti 20,- Kč
09.07. v sobotu od 1600 do cca 0100 – ROCKFEST HOŘICE
Dark Angels, Krypton, Magma, Kyanid, Ara Band a Lítací Pes
vstupné – 80,- Kč

16.07. v sobotu od 1600 do 2300
Veselice s heligonkami
vstupné – 60,- Kč

24.07. v neděli od 1600
Michal k snídani
vstupné – 100,- Kč
22.07. v pátek od 2000
koncert skupiny Poutníci
vstupné – 100,- Kč
13.08. a 20.08. v sobotu
od 1630 a 2030
HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY
vstupné – 130,- Kč
www.pasije.info

06.08. v sobotu od 1700 – DS Rolnička
Český Honza (představení v Kulturním domě)
vstupné - dospělí 40,- děti 20,- Kč
POHÁDKOVÁ REZERVACE 04.07. – 27.08.
1100 POHÁDKOVÉ SAFARI (pondělí – pátek)
1400 BAJAJA VS. DRAK 3D (pondělí – pátek)
1630 ČERTOVA NEVĚSTA (pouze ve čtvrtek)
KONTAKT: www.pohadkovarezervace.cz
tel.: 602 809 207
CENA 95,- Kč / osoba za představení
Rodinné vstupné 350,- Kč (2 dospělí + 2 děti)
Zvířátka a důchodci nad 65 let zdarma
Vstup do rezervace - 200m od přírodního amfiteátru.

30.07. v sobotu od 2000
koncert Rangers Plavci
vstupné – 160,- Kč

