HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
leden 2012

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE








Jako každý rok upozorňujeme na poplatky a jejich
splatnost v roce 2012:
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 za objekt/ rok pro chalupáře 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 obce schválilo pronájem restaurace „U Pranýře“ paní Erice Prouza. Manželé
Prouzovi přislíbili znovuotevření restaurace do 18.2.2012.
Myslivecké sdružení Tetřívek opětovně a velmi naléhavě žádá majitele psů, aby je nepouštěli
na volno v honitbě, kde pak dochází ke škodám na zvěři. V případě neuposlechnutí bude
postupováno podle zákona o myslivosti. Děkujeme za pochopení.
Společnost A.S.A. upozorňuje obyvatele v „Číně“, že pokud v době svozu budou blokovat svými
auty průjezd popelářského vozu, nebude tam možné provést svoz komunálního odpadu.
Od 1.2.2012 bude praktický lékař pro dospělé ordinovat již v nové ordinaci v přízemí Obecního
domu. Ordinační hodiny zůstávají beze změny.
Všem občanům Hořic, kteří mají v nájmu hrobové místo na místním hřbitově a ještě neuzavřeli
na OÚ příslušnou smlouvu, bude tato zaslána poštou. Žádáme všechny, kteří tuto zásilku
obdrží, aby jeden výtisk smlouvy podepsali a odevzdali jej osobně, nebo zaslali poštou na
obecní úřad. Také všichni ti, u koho nemáme zaznamenanou platbu za nájem hrobového místa,
budou na tuto skutečnost upozorněni. Kdokoli má ohledně hřbitova dotaz, může se na obecním
úřadě obrátit na pana Tröstera a paní Blažencovou, popřípadě volat na mobil: 774 277 177.
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

HASIČ I
Oznámení pro členy SDHO
Dne 11.února 2012 se koná valná hromada SDHO od 14:00 hodin v Baru u Madeje.

ZA KLADNI S KOLA A MATERSKA S KOLA V HOR IČI ČH NA SUMAVE
VÁNOČNÍ JARMARK A BESÍDKA ZŠ
V úterý 20. prosince 2011 proběhl v kulturním domě v Hořicích na Šumavě VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ.
V nabídce byly drobnosti pro radost a potěšení ve vánočním čase, které vyrobili žáci ze zdejší ZŠ.
Vám všem, kteří jste si koupili výrobek nebo věnovali finanční příspěvek, velice děkujeme. Výtěžek ve
výši 1983,- Kč bude použit na kulturní akci pro děti ZŠ.
Po jarmarku se v sále kulturního domu konala vánoční besídka ZŠ. Děti a paní učitelky si připravily
příběh O zvědavé hvězdičce, který všem přítomným zahrály.
V letošním roce s námi při besídce spolupracovali někteří členové Divadelního spolku Rolnička. Při
výrobě dekorací nám pomohla maminka Jitka Davídková.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční 2. února 2012 v budově Základní školy od 13:00 hodin.
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme vás ve středu 25.1.2012 od 7:50 hod. do 15:30 hod. na den otevřených dveří v ZŠ.
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ KARNEVAL
Srdečně všechny zveme na DĚTSKÝ KARNEVAL 11. února 2012 od 15:oo hodin do kulturního domu
v Hořicích na Šumavě. Čeká vás zábava, soutěže, hry.
SLOŽENÍ NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY
Do školské rady byli zvoleni tito členové:
Milada Ottová – za zřizovatele
Mgr. Jana Brabcová – za pedagogy
Pavla Koláčková – Kloudová – za rodiče

KLUB VE DOMI SRDČE
SETKÁNÍ KLUBU
15.2.2012 od 17:00 hod v obřadní síni OÚ
Téma : Snažím se porozumět sobě i svému životu.
Otevřené dveře má každý, kdo projeví zájem.
Za Klub Vědomí Srdce
Mirka Zajacová

PROGRAM FILMOVE HO KLUBU
21. 01., 18:00.
Kmotr I. – gangsterské drama
Gangsterské drama Kmotr, natočené podle stejnojmenného bestselleru Maria Puza, patří mezi
přelomová díla tzv. Nového Hollywoodu, a to jak komerčně, tak umělecky. Příběh newyorské
mafiánské rodiny Čorleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v
letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po skončení druhé světové
války.
V epických, rozmáchlých obrazech před divákem ožívají osudy italsko-americké rodiny, jež svůj
blahobyt založila na hazardu, prostituci, vydírání a zastrašování..
28. 01., 18:00.
Kmotr II. – gangsterské drama
Kmotr II je stejně výjimečným dílem jako originál, na který navazuje. Mnozí dokonce tvrdí, že lepším.
Čoppola se tu jako režisér představuje ve špičkové formě, navíc posílené neotřesitelným postavením
režisérské hvězdy.
04. 02., 18:00.
Kmotr III. – gangsterské drama
Důstojné uzavření ambiciózní filmové série o lidském snu, který zhořkl. Možná největším paradoxem
je někdejší tvrzení, že komerční filmy ve stylu Kmotra umožňovaly Čoppolovi realizaci mnohem
osobnějších projektů, jakým byl např. Rozhovor.
Dnes je nad slunce jasnější, že právě Kmotr a jeho pokračování tvoří bezesporu Čoppolovo
nejosobnější dílo.
11. 02., 19:00.
Nebeské dny – milostný příběh
Čhicago, 1916. Mladý ocelářský dělník Billy (Richard Gere) utíká spolu s dospívající sestrou Lindou a
svou dívkou Abby poté, co ve rvačce zabije předáka. Trojice, jež se vydává za sourozence, se přidá ke
skupině sezonních dělníků na texaském ranči, jehož majitel (Sam Shepard) postupně podléhá kouzlu
Billyho dívky. Prchlivý mladík vidí v rančerově citu k Abby příležitost skoncovat s nuzným životem,
jeho pragmatické rozhodnutí však nutně přináší osudové následky.
Bolestně krásný film svého druhu – doslova a do písmene.
18. 02., 19:00.
Tenká červená linie – válečné drama
Tenká červená linie je filmové mistrovské dílo, které nemá srovnání.
Gene Siskel ho označil za “brilantní... hrůzu nahánějící... nejlepší současný válečný film!”
Skvělí herci v hlavních rolích – George Clooney, Sean Penn, Nick Nolte a Woody Harrelson – se pouští
do nebezpečné akce ve filmu, který přináší drásavě realistický pohled na válečný i morální chaos v
Tichomoří během 2. světové války.
25. 02., 19:00
Strom života – filmové drama
Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien si prošel dětstvím plným her a krásné nevinnosti.
Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem, který by mu pomohl tímto nelehkým
obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si klade řadu
otázek a snaží se v životě zorientovat. Kde je pravda? Čo je věčnost? Jak vznikl život... Hvězdně
obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie.
Postupně, obraz po obrazu nám přináší epický a dokonalý příběh, který je aktuální dnes stejně jako
před více než půl stoletím.

Připravujeme:
Tisícročná včela, Juno, Děkujeme, že kouříte, Lítám v tom.

HOR IČKÝ MASOPUST
Příprava MASOPUSTU 2012 začíná
Ano, rok se s rokem sešel a začínáme s přípravou Masopustu, který se letos uskuteční 18.února.
Příprava a zkoušky začínají v sobotu 28. ledna od 18:00 hodin a budeme se scházet každou sobotu až
do 18. února v 18:00 v kulturním domě. V pátek 17. února se na generálce a posledních přípravách
sejdeme již v 17:00 hodin.
Velmi rádi přivítáme všechny, kdo máte zájem jakkoli letošnímu Masopustu pomoci.
18. února začne Masopust tradičně v 8:00 hodin na náměstí žádostí o povolení koledovat. Koledníci
se sejdou již v 7:00 v kulturním domě, odkud průvod vychází. Prosíme, aby se masky dostavily do
7:45 hodin do kulturního domu. Opozdilci se mohou připojit i cestou (jen výjimečně).
Růžičkovou koledu budou doprovázet muzikanti z Budvarky, vedeni panem Šálkem.
Slaměná koleda se sejde v poledne a do osad a samot vyrazí ve 13:00 hodin.
Setkání koledníků se uskuteční v 16:00 hodin na náměstí. Letos připravujeme ozvučení, aby
přihlížející lépe slyšeli. Slaměnou koledu bude doprovázet pan Klíma.
Od 20:00hodin začne TANEČNÍ MASOPUSTNÍ ZÁBAVA. K tanci a poslechu hraje „Pozor vizita“. Jako
každoročně připravujeme nějaké překvapení – a jaké to bude? Přijďte se podívat – určitě nebudete
litovat. Všechny srdečně zveme a přejeme veselou zábavu.
Karel Krčál

KARTA LIPNO ČARD
Opět připomínáme, že občané Hořic, respektive všichni ti, kdo mají trvalý pobyt v obci Hořice na
Šumavě si mohou v úředních hodinách, nebo po domluvě na mobilu: 774 277 177 na obecním úřadě u
p. Tröstera, zdarma vyzvednout „Kartu hosta – Lipno card“, na kterou mohou čerpat slevy na skipas
Skiareálu Lipno, půjčovny lyžařského vybavení, výukové kurzy lyžování a snowboardingu,
gastronomické služby, vstupy na zámky, hrady, do muzeí a galerií, na výuku netradičních sportovních
disciplín (např. snowkiting), adrenalinovou zábavu (paintball), hlídání dětí, wellness a mnoho dalších,
jejichž podrobný popis naleznete na internetových stránkách http://www.lipnocard.cz/karta-hosta/.

INZERČE
Chcete zdravě zhubnout?
Volejte tel. 724830599
Pište: antoanetajulia@seznam.cz
Poradna zdarma - A. Magátová
Prodám:
kulobrok ZH po reparaci – 7,57R, 16 brok + puškohled k tomu
ruská broková kozlice IŽ, 16 brok
telefon: 723 024 171

