HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
prosinec 2010

Krásné prožití Vánočních svátků, spokojený a
úspěšný celý rok 2011
Vám přeje Zastupitelstvo obce a obecní úřad
Jako každoročně Vás zveme na „Štěpánskou taneční zábavu“
dne 25. 12. 2010 od 2000hodin v KD. Hraje skupina Situace.
Výtěžek z této akce bude věnován ZŠ a MŠ na podporu
kulturních akcí pro děti.

AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE











Děkujeme všem, že uklízíte sníh na chodnících před svými domy. Pomáháte tak
své obci.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup samonakládací posypové lopaty, což určitě
přispěje ke zkvalitnění zimní údržby našich místních komunikací.
Upozorňuji majitele aut, především těch, kteří parkují na návsi, v "číně", případně
i jinde, že sníh lze odhrnovat na těchto místech, pouze pokud tam v době
prohrnování nebudete parkovat.
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2011: vodné
26,62 Kč, stočné 25,88Kč. Paušál za nejběžnější vodoměr do 2,5 m3/h se nemění
a činí 600,-Kč. Vše je uvedeno bez DPH.
Nejpozději do 31.01.2011 můžete podat své návrhy na pořízení změny
č. 2 územního plánu obce. Patřičné formuláře jsou k dispozici na OÚ.
Úřední hodiny obecního úřadu jsou v pondělí a ve středu od 700h do 1700h
(1100h- 1130h oběd). Prosím Vás, abyste je respektovali a svou návštěvu OÚ
směřovali na tuto dobu. Pokud budete potřebovat něco důležitého nutně vyřídit v
jiný než úřední den, budeme se samozřejmě snažit Vám vyhovět.
Od 1.1.2011 budou zavedeny starostenské dny. Každý čtvrtek 10 00h - 1300h
a 1400h - 1700h. Tento čas budu mít vyhrazený pouze pro potřeby občanů a budu
Vám k dispozici ve své kanceláři na OÚ. To neznamená, že mě tam jindy

nezastihnete, ale dává Vám to jistotu, že v tuto dobu jsem tam docela určitě a rád
Vám budu nápomocen v řešení Vašich problémů. Můžete mi samozřejmě také
zavolat každý všední den od 800h do 1700h a podle potřeby si se mnou domluvit
schůzku na určitý termín. Nevidím v tom žádný problém. V opravdu závažných
případech (živelná pohroma, kalamita, havárie, atp.) mi samozřejmě můžete volat
24 hodin denně na mobil: 608 961 777.


Velmi důrazně žádám majitele psů, aby dodržovali ustanovení vyhlášky
obce č. 1/2008 z 1. 6. 2008. Uvádím zde body týkající se této problematiky a
upozorňuji, že vyhlášky obce nejsou jen pro parádu, ale že jejich nedodržování
bude podle závažnosti postihováno. Žádám všechny nezodpovědné "pejskaře",
aby si uvědomili, že nejvíce jsou jejich chováním ohroženy malé děti, a proto tam,
kde nepomůže domluva budeme nuceni přistoupit k nepříjemným sankcím. V
případě, že se situace nezlepší, může dojít i k několikanásobnému zvýšení poplatků za
psy. Děkuji Vám za pochopení a ohleduplnost.

Článek 6 - Povinnosti vyplývající z chovu drobných zvířat
1) Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat nemohl ohrožovat čistotu a veřejný
pořádek obce a všech jejích částí.
2) Na veřejném prostranství, specifikovaném v č. 2 odst. 2 je zakázáno volné pobíhání psů,
hospodářských zvířat; pes musí být veden na vodítku. Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této
vyhlášky rozumí následující druhy zvířat: skot, prase, kůň, koza, kur domácí, kachna, krůta a husa.
3) Pes pohybující se na veřejném prostranství bez doprovodu svého chovatele může být odchycen a
umístěn v útulku pro psy.
4) Chovatel zvířete – osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit nečistotu způsobenou
zvířetem na veřejném prostranství.
5) Není povoleno venčení zvířat na sportovních a dětských hřištích a pískovištích.
Článek 2 - odst.2) Veřejným prostranstvím: prostranství ve smyslu ustanovení §34 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tj.: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
Článek 10 - Kontrola, sankce
1) Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky provádí Obec Hořice na Šumavě.
2) Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů 8). Porušení povinností stanovených
touto vyhláškou fyzickou osobou se posuzuje podle zákona o přestupcích.
Celé znění této vyhlášky je k nahlédnutí na OÚ, nebo na internetových stránkách obce.
Martin Madej

HOR ÍCKÝ MASOPUST 2011
Milí spoluobčané vzhledem k blížícímu se masopustu bychom vás rádi seznámili
s činností masopustního výboru.
Zvolený přípravný masopustní výbor vybral do svého čela pana Karla Krčála a dalších
pět členů masopustního výboru, kteří budou na schůzi dne 7.1.2011 řádně zvoleni.
Tímto vás na tuto schůzi srdečně zveme. Schůze začíná v 18 hodin v hostinci U pranýře.
Zkoušky masopustu proběhnou v těchto termínech vždy od 18 hodin v sále kulturního
domu:
1. zkouška 28.1.2011
2. zkouška 5.2.2011
3. zkouška 12.2.2011
4. zkouška 19.2.2011
generálka 25.2.2011
masopust

26.2.2011, hodina srazu bude upřesněna během zkoušek.

V den masopustu 26.2.2011 uspořádáme od 20 hodin masopustní zábavu, na kterou vás
srdečně zveme. K tanci a poslechu hraje skupina Pepy Litvana.
Vyzýváme hlavně mladé lidi, aby se masopustu zúčastnili a připravili si vhodné masky.
Odměnou pro masky bude malé občerstvení po skončení průvodu a vstup zdarma na
večerní taneční zábavu. Ínspiraci pro výrobu masky můžete získat na webových
stránkách obecních úřadů Horní Planá, Doudleby, Benešov nad Černou a Nové Hrady.
Masopust v Hořicích v roce 2011 proběhne o týden dřív, protože chceme navštívit
Doudleby a chceme se nechat inspirovat tímto vyhlášeným masopustem. Zájemci o
návštěvu Doudleb se mohou přihlásit u pana Krčála na telefon 723755647. V případě
velkého zájmu je možno objednat autobus.
Závěrem vás ještě jednou zveme do masopustního průvodu a na taneční zábavu a
doufáme, že se dostavíte v hojném počtu.
Miroslav Kutlák

PRODEJ KAPRU
Prodej vánočních kaprů bude probíhat ve středu 22.12.2010 ve 13.00 hodin v prodejně
Spar Kutlák .

KONCERT
Vážení hořičtí občané, přijďte si s námi opět obohatit Štědrý večer. Všechny Vás velmi
rádi uvítáme na večerním koncertě v našem krásném kostele a to v devátou hodinu
večerní. Snad si s námi i zazpíváte a zacinkáte. Vezměte si s sebou zvonečky.
Na setkání se těší a poklidné vánoční přípravy přejí všichni členové občanského
sdružení Alteso Nočesta.

POZVA NÍ KE SLAVENÍ VANOC NÍ CH SVATKU
Římskokatolická farnost Hořice na Šumavě Vás zve ke slavení vánočních svátků:
Vánoce 2010
24.12.2010 - pátek 21.00

zpívání koled

25.12.2010 - sobota 16.00
Silvestr-Nový rok
01.01.2011 - sobota 16.00

Svěcení příbytků a novostaveb
Podle staré křesťanské tradice je možné na svátek „Tří králů“ světit novostavby a
příbytky. V Hořicích na Šumavě se toto svěcení bude konat ve čtvrtek 04.01.2011.
V případě zájmu nahlaste tuto skutečnost na farním úřadě nebo telefonicky na čísle
telefonu 777251021, nejpozději do 01.01.2011.

Poděkování a přání
Jménem farnosti děkuji všem občanům za spolupráci v letošním roce a přeji radostné,
spokojené a milostiplné prožití vánočních svátků, jako i hojnost Božího požehnání,
zdraví a úspěchů v Novém roce 2011.

P.Ívan Marek Zálehla, O.Praem
administrátor

