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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE








Jako každý rok upozorňujeme na poplatky a jejich splatnost
v roce 2011:
poplatek ze psů: (pes v bytě 200,-Kč, na zahradě 100,-Kč, v osadách a mimo zastavěné
území obce 50,-Kč) je splatný do 15.02. každého roku
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt: 10,-Kč za osobu za každý i započatý den
pobytu je splatný do 31.01. každého roku
poplatek z ubytovací kapacity: 2,-Kč za každé využité lůžko a den je splatný do 31.01.
každého roku
poplatek za odpad: 400,- Kč za osobu/rok je splatný do 30.06. příslušného
kalendářního roku
poplatek za odpad: 500,- Kč platí chalupáři za rok je splatný do 31.03. příslušného
kalendářního roku
poplatek za pronajatý pozemek: 1,-Kč/m2 splatný dle nájemní smlouvy o pronájmu
obecního pozemku.
Pokud nebudou poplatky uhrazeny v řádných termínech, budeme Vám nuceni
účtovat penále.








Zastupitelstvo souhlasí se zrušením městské památkové zóny v Hořicích na
Šumavě a pověřilo starostu, aby o tom jednal s příslušnými orgány státní správy.
To bohužel neznamená, že je zóna zrušena. Bude zpracována žádost na
Ministerstvo kultury a to posoudí její oprávněnost. Toto se netýká jednotlivých
domů, které jsou samy označeny jako nemovitá kulturní památka. Pro tyto platí
stále stejná ochrana a zájem památkářů. Jejich majitelé, pokud by to bylo v jejich
zájmu, musí sami požádat o vyjmutí z památkového registru.
Děkuji všem občanům, kteří přišli na tradiční Štěpánskou zábavu. Díky Vaší hojné
účasti jste přispěli částkou 9.500,- Kč na kulturní akce našich dětí ze ZŠ a MŠ.
Prosím všechny spoluobčany, aby nejezdili svými auty dolů ke škole. Uvědomte si
prosím, že tím porušujete zákaz vjezdu a dáváte tak velmi špatný příklad svým
dětem. Děkuji za pochopení.
Problematiku volně pobíhajících psů budeme řešit následovně: bude-li viděn
volně pobíhající pes, což je v rozporu s vyhláškou obce č. 1/2008 z 1. 6. 2008,
bude s jeho majitelem zahájeno přestupkové řízení a následně může být uložena
pokuta až do výše 30.000.- Kč. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba nahlásit na OÚ
tento přestupek, nejlépe od více svědků. Pomůže i fotografie. Bez Vaší pomoci







není možné ničeho dosáhnout. Toto je poslední varování. Zabezpečte si své psí
miláčky. Nežijete tady sami. Není naším úmyslem rozdávat pokuty, ale zajistit,
aby nezodpovědnost jedněch neomezovala svobodu druhých. Znovu připomínám,
že nejvíce ohroženy jsou malé děti. Na jaře budou v obci nainstalovány koše a
sáčky na psí výkaly. To by měl být jeden z kroků k vyřešení otázky čistoty a
pořádku v naší obci.
Lyžování na sjezdovce – Od roku 2006 obec není provozovatelem lanovky
(zabezpečuje revize a materiální zázemí). Právě v roce 2006 byl dán vlek do
bezúplatné zápůjčky naší tělovýchovné jednotě. Protože dnešní parametry a
požadavky pro veřejný provoz lanovky jsou stejné, jako na kterékoliv jiné
komerční sjezdovce v ČR, není z finančních důvodů pro obec možné takový
provoz zajistit. Touto zápůjčkou bylo nalezeno řešení, abychom vlek nemuseli
zavřít. Bohužel letošní zimu z důvodu nedostatku sněhu na dojezdové ploše nebyl
ještě provoz zahájen. V případě Vašeho zájmu o lyžování a o pomoc při úpravě
sjezdovky atp. se prosím obracejte na pana Vojtěcha Tybitancla mladšího
(předseda TJ Hořice).
Od poloviny ledna byl na základě veřejné výzvy přijat na OÚ pan Petr Tröster,
jako samostatný referent společné státní správy a samosprávy. Tento krok nebyl
učiněn z mého rozmaru, ale z důvodu požadavků daných státem, především pro
výkon státní správy. Jednou z jeho hlavních náplní práce je správa daní a
poplatků (vymáhání pohledávek), ale můžete ho žádat o radu a pomoc
s jakoukoliv problematikou, týkající se obce a úřadů státní správy. Musím ještě
podotknout, že současně s přijetím nového zaměstnance jsem učinil takové
strukturální opatření v personální a mzdové oblasti, že v žádném případě
nedojde k navýšení rozpočtu obce v této oblasti.
Všichni zaměstnanci OÚ jsou tu pro Vás. Děkuji, že respektujete úřední hodiny
(pondělí, středa 700 h – 1700 h) a jsem velice potěšen, že hojně využíváte nově
zavedené starostenské čtvrtky (1000 h – 1300 h, 1400 h – 1700 h), kdy mě jistě
zastihnete v mé kanceláři. Jsem tu proto, abych Vám byl nápomocen v řešení
Vašich problémů. Znovu připomínám, že mi můžete samozřejmě také zavolat
každý všední den od 800 h do 1700 h, a podle potřeby si se mnou domluvit schůzku
i na jiný termín. V opravdu závažných případech (živelná pohroma, kalamita,
havárie, atp.) mi můžete volat 24 hodin denně na mobil: 608 961 777.
Martin Madej

KULTURNÍ VÝ BOR
Činnost Kulturního výboru obce
Na jednání OZ dne 2.12.2010, byl ustaven Kulturní výbor ve složení:
Karel Krčál (předseda), Alžběta Schwarzová, Jana Čurdová, Robert Koritar, Veronika
Kutláková

Kulturní výbor se bude ve své činnosti řídit zastupitelstvem, schválenými zásadami a
náplní práce výboru, čímž je koordinace kulturní činnosti v obci a pomoc při jejich
organizaci. Připravujeme spolupráci s KÍC Horní Planá, Jihočeským divadlem, Městským
divadlem v Českém Krumlově, budeme zajišťovat vstupenky na společné návštěvy
divadel, koncertů apod. Chceme také spolupracovat s místními soubory: Pašije,
Divadelní soubor Rolnička, místní pěvecký soubor a Masopust.
Společně s OZ připravujeme program ,,Hořického kulturního léta". Pokud má někdo
nápad na nějakou akci do programu Kulturního léta, učiňte tak do 14.2.2011 na OÚ u
pana starosty.
Ve své činnosti se chceme také zabývat činností Hořického muzea, knihovny a kronikáře
a pomáhat jim v jejich práci. Vážně také uvažujeme o založení tradice místní lidové
slavnosti. Velmi rádi uvítáme Vaše názory, nápady a případnou spolupráci. Spojte se
s kterýmkoliv členem výboru nebo volejte na telefonní číslo: 723 755 647.
Těšíme se na Váš zájem o kulturní akce a spolupráci s Vámi.
Karel Krčál – předseda Kulturního výboru
Zásady koordinace kulturních akcí v Hořicích na využívání kulturního domu
Plánované akce se budou zapisovat do Kulturního kalendáře, který je zřízen na
obecním úřadu u paní Dagmar Blažencové, nejméně 10 dní před plánovanou akcí
Pokud je termín již obsazený, má přednost ten, kdo byl do kalendáře zapsán dříve.
V případě nutnosti se domluví žadatel s tím, kdo byl zapsán dříve.
Dlouhodobě každý pátek má sál propůjčený Divadelní soubor Rolnička. V případě
pořádání nějaké akce, se žadatel domluví nejméně 10 dní dopředu s paní Janou
Čurdovou, telefon: 602 762 356.
Karel Krčál
Naprostou samozřejmostí, a na tom se nic nemění, je nutnost podání písemné
žádosti o pronájem sálu na OÚ.

HOR ÍCKÝ MASOPUST
Termíny zkoušek Masopustu 2011
28.01. (pátek v restauraci U pranýře), 05.02. (sobota na sále KD), 12.02. (sobota na sále
KD), 19.02. (sobota na sále KD), 25.02.,- generálka (pátek na sále KD) vždy od 1800
hodin. 26.02.2011 – Masopust (podrobný celodenní program bude upřesněn ve
zpravodaji (únor 2011)
Karel Krčál

ZA KLADNÍ S KOLA
Ohlédnutí za prvním pololetím ZŠ v Hořicích na Šumavě
Druhý týden v září jsme se vypravili společně s dětmi a jejich rodiči na kostelík opéct
buřty, tím jsme navázali na tradiční akci "Rozloučení s prázdninami". Cestou děti plnily
vědomostní test, po občerstvení hledaly děti překvapení a našly strom tatrankovník, kde
si každý utrhl sladkou odměnu.
Koncem září jsme využili krásného podzimního počasí a vyrazili jsme vlakem na Dívčí
kámen. Pod hradem jsme shlédli loutkovou pohádku o Zlatovlásce.
Celý říjen jsme se věnovali přípravě dýňového projektu. Sbírali jsme dýňové recepty,
vyráběli jsme dýně z papíru, výzdobu do oken, dýně z textilu a keramické lucerničky.
Sháněli jsme materiály o tom, kde a jak se slaví Halloween. Největším problémem bylo
sehnat obří dýně. Tímto děkujeme všem, kteří nám dýně poskytli a darovali. Dýňový
projekt trval dva dny. Během projektu si děti vyrobily dýňové kuchařky, vydlabaly si
dýně, naložily kompot, udělaly džus a vytvořily informační plakát o historii a současnosti
dýňových slavností. Slavnost vyvrcholila 2. listopadu ve školní jídelně, kde se
návštěvníkům kromě kompotu a džusu podávala dýňová polévka a pečený dýňový koláč.
Slavnosti se zúčastnilo asi 80 návštěvníků.
Prosinec byl ve znamení příprav na Mikuláše, Vánoce a vánoční besídku. 16. prosince
jsme si zopakovali loňskou povedenou akci "SPANÍ VE ŠKOLE". V podvečer děti vyráběly
vánoční dárky, poté se podívaly na film "Kuky se vrací". Po přečtení pohádky se děti
uložily ke spánku ve třídě a ve školní družině. Ráno na všechny čekala bohatá snídaně.
Vánoční besídka proběhla 21.12. v kulturním domě. Pod vedením paní učitelky Jany
Čurdové děti nacvičily divadlo "Jak čerti unesli ducha vánoc". Besídka se vydařila a na
závěr děti nabídly rodičům a návštěvníkům vlastnoručně upečené cukroví.
Začátkem ledna se sešly učitelky zdejší školy s panem starostou, paní místostarostkou a
rodiči budoucích prvňáčků při společné besedě. Několik budoucích prvňáčků si pohrálo
ve školní družině.
Připravované akce na leden a únor
31.01. Přijďte na Den otevřených dveří do zdejší školy, od 800 do 1600 Můžete
nahlédnout do vyučování, v odpoledních hodinách si můžete vyrobit keramickou
drobnost.
04.02. Zápis budoucích prvňáčků do prvního ročníku od 1300 do 1700 hod.
Zveme vás na dětský maškarní karneval dne 19. února od 1500 do kulturního domu,
který pořádá základní škola ve spolupráci s divadelním spolkem Rolnička.
Za pedagogický sbor Mgr. Jana Brabcová

