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Vážení spoluobčané, pro Vaši lepší informovanost budeme ve zpravodaji otiskovat přijatá a
nepřijatá usnesení zastupitelstva obce. Vzhledem k místu není možné otiskovat celý dokument
„Ínformace z jednání zastupitelstva“, který je vždy vyvěšen na informačních tabulích obce a na
www.horicenasumave.cz.
Sběrný dvůr proběhne v naší obci 1.- 2.6. 2012. Bližší informace uveřejníme v květnovém
zpravodaji.
Pro všechny příznivce „Pohádkové rezervace“ mám dobrou zprávu, i nadále zůstává v naší obci.
K našemu hřbitovu jsme umístili kontejnery na tříděný odpad. Žádáme spoluobčany, aby do
přistaveného vozíku, do kterého se doposud dával veškerý odpad, dávali nyní pouze odpad
biologický (větve, květiny, apod.).
Počátkem května budou spuštěny úplně nové internetové stránky naší obce. Ať se Vám líbí.
Společnost Starnet nabízí internet pro každého. Již 10 let nejvýhodnější připojení bez omezení
k internetu na jihu Čech. Volejte zdarma 80055025, www.starnet.cz. Připojení již od 95,- Kč za
měsíc.
M
Martin Madej

MAJKA 2012
Jako každoročně zveme všechny spoluobčany na hřiště na oslavu pálení čarodějnic spojenou se
stavěním máje. Í letos máme připravenou bohatou nabídku pro děti i pro dospělé.
Program akce je následující:
08:00 – 11:00 příprava a stavění máje
Od 13:00 volná zábava pro děti – budeme mít k dispozici obří nafukovací skluzavku a dvě velké
trampolíny (tyto atrakce budou k dispozici až do 19:00)
16:00 – 17:00 čarodějnický program pro děti (na každého pak čeká dárkový balíček, ve kterém mimo
jiné dobroty nebude chybět špekáček a chleba na opečení u ohně)
Všechny děti mají zajištěnu točenou limonádu zdarma.
16:30 – zapálení ohně a začátek programu pro dospělé – až do brzkého rána bude hrát k poslechu, ale
i k tanci skupina"REAL".
Pro všechny Hořičáky připravujeme grilované maso zdarma.
Od 15:00 do 20:00 můžete také všichni starší 6ti let vyzkoušet své dovednosti na elektrickém rodeo
býku.
Děkujeme všem sponzorů a každému, kdo nám přijde pomoct.
Všechny Vás srdečně zveme
M

Martin Madej

ZASTUPÍTELSTVO c . 4 z 29.03.2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 4/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě doporučuje starostovi obce prodlužovat nájem paní xxxxxxxx
o jeden kalendářní měsíc za předpokladu pravidelného placení řádného nájemného včetně záloh na
služby a dalších 4.000,- Kč na umořování svého dluhu na nájemném.
č. usnesení : 4/3/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva obce Hořice na
Šumavě, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
č. usnesení : 4/4/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočet obce Hořice na Šumavě pro rok 2012 v
celkové výši 17.623.000,-Kč, a to příjmy 16.840.900,- Kč, výdaje 17.623.000,- Kč a financování
782.100,- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce obce Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 4/5/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pronájem nebytových prostor (občerstvení v
pašijích) na parc.č.st. -412 v k.ú. Hořice na Šumavě o výměře 29 m2 za 5.000,- Kč měsíčně, na dobu od
1.7. do 31.8.2012, od 1.7. do 31.8.2013 a od 1.7. do 31.8.2014 panu Miroslavovi Madejovi, ÍČ:
65026616, Hořice na Šumavě 45 pro účely provozování hostinské činnosti.
č. usnesení : 4/6/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr pronajmout pozemek parc.č. 149/4 v k.ú.
Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 4/7/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr pronajmout pozemek parc.č. 809/5 v k.ú.
Hořice na Šumavě
č. usnesení : 4/8/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje koupi pozemku parc.č. 476/7 v k.ú. Mýto u Hořic na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě za kupní cenu 100.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k
jednání s majitelkou pozemku.
č. usnesení : 4/9/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, která byla
schválena zastupitelstvem obce Hořice na Šumavě dne 13.08.1998, a která nabyla účinnosti dnem
01.09.1998.
č. usnesení : 4/10/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Centru pro
zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s.
č. usnesení : 4/11/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje, že zadávání veškerých veřejných zakázek
přesahujících částku 20.000,- Kč bez DPH bude realizováno vždy formou usnesení zastupitelstva.

ROZPOC ET 2012
V letošním rozpočtu si nemůžeme dovolit tak náročné akce jako v minulém roce, jelikož letos
musíme uhradit (tak, jak bylo předem dohodnuto)některé faktury za práce provedené již v loňském
roce, např. za dokončení ordinací v obecním domě, nové lampy veřejného osvětlení a další věci, jako
je finanční vyrovnání se z minulým nájemcem restaurace „U pranýře“, dokončení změny č. 2 územního
plánu obce, atp.
Rozpočet pro rok 2012 přesto počítá mimo jiné např. s těmito akcemi:
výměna balkonů v bytovém domě č.p. 10, které jsou již mnoho let v havarijním stavu
dokončení veřejného osvětlení na trase od „novostaveb do pekla“
rekonstrukce pranýře – bylo zažádáno o krajský grant.
vybudování bezdrátového rozhlasu, který je součástí budovaného protipovodňového
záchranného systému. (tento rozhlas bude instalovaný i v osadách) – žádáme o dotaci
MŽP
 rekonstrukce jedné věže na ČOV (havarijní stav)
 vybudování přípojky vody na hřbitov





Martin Madej

ZA KLADNÍ S KOLA A MATERSKA S KOLA V HOR ÍCÍ CH NA SUMAVE
Přehlídka dětské recitace
23. 3. 2012 reprezentovalo 5 žáků naši základní školu v okresním kole přehlídky dětských recitátorů
nazvané: Dětská scéna-přehlídka dětské recitace 2012.
0. kategorii (1. ročník) reprezentovala Elisabeth Prouza s básničkou Jarmily Léblové „Ž“ .
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) nás velmi úspěšně reprezentoval František Hladký z 3. ročníku, který
svou interpretací textu Emanuela Frynty „Ježek“ obsadil 2. místo, čímž postoupil do krajského kola ve
Strakonicích, které se konalo 16. 4. 2012.
2. kategorie (4. a 5. ročník) byla v letošním roce poměrně silně zastoupena. Účastnilo se jí 14
recitátorů. V této kategorii naši školu reprezentovaly 2 recitátorky. Eliška Nováková s básní Josefa
Bruknera „Jednou“ a Terezie Čurdová, obě z 5. ročníku. Terezka se svou interpretací prozaického textu
Josefa Koláře „Z deníku kocoura Modroočka“ umístila na 3. místě.
Přestože ve škole nemáme 6. ročník, povedlo se nám letos obsadit i 3. kategorii (6. a 7. ročník), ve
které nás za dramatický kroužek reprezentovala Zdeňka Frühaufová. Ta získala krásné čestné uznání
za výběr textu.
Jana Čurdová
Elektrowin - Recyklační hlídka
Ve středu 4. dubna 2012 nás ve škole navštívila Recyklační hlídka se svým programem, který byl
věnovaný recyklaci elektroodpadu. V jeho průběhu se žáci zábavnou a soutěživou formou seznámili
se zajímavými údaji o recyklaci a úsporách materiálu i energie, kterých lze recyklací dosáhnout.
Dozvěděli se také, co a z kterého materiálu může znovu vzniknout. Ve druhé části programu bylo pro
děti připraveno 12 exponátů z libereckého ÍQ parku, zaměřených na různé fyzikální zákony. Každý
žák, který do školy přinesl v den konání Recyklační hlídky vysloužilý elektrospotřebič, byl odměněn
hezkým dárkem.
Český den proti rakovině
Dne 16. května 2012 proběhne 16. ročník celonárodní květinové sbírky. Žáci naší školy se opět
aktivně zapojí. Kytičky budou dopoledne nabízeny ve škole a jejím okolí. Po 13. hodině budou děti
s dospělým doprovodem procházet Hořicemi. Minimální prodejní cena jedné kytičky je 20,- Kč. Í
vašich dvacet korun může být součástí velké pomoci.
Klára Furišová a Karolína Honsová

XVÍ. MEZÍNARODNÍ SRAZ HÍSTORÍCKÝCH VOZÍDEL
Dne 05.05.2012 opět ve Vyšším Brodě v kempu Pod Hrází startuje XVÍ. Mezinárodní sraz historických
vozidel, který se pojede opět přes naši obec. Účastníci srazu budou projíždět a především zastavovat
na náměstí v Hořicích kolem 15-té hodiny. Tak jako minulý rok i letos bude určitě „na co koukat“.

SLAVNOSTNÍ OTEVR ENÍ NOVE DOPLNE NE EXPOZÍCE MUZEA RA DÍÍ
Dne 05.05.2012 u příležitosti XVÍ. Mezinárodního srazu historických vozidel bude také slavnostně
otevřena a veřejnosti zpřístupněna nově doplněná expozice Muzea historických radiopřijímačů, která
je nyní umístěna v kulturním domě. V nových prostorách je k vidění rozšířená sbírka pana Antonína
Brodňanského, kterému udělá Vaše návštěva určitě velikou radost. Velký podíl na chodu a
znovuzprovoznění nejen tohoto, ale všech našich muzeí má pan Jan Winzig, kterému tímto moc
děkujeme.
Martin Madej

MÍ STNÍ SKUPÍNA CESKE HO C ERVENE HO KR Í Z E – JARNÍ BURZA
Burza proběhne v pátek 27. dubna 2012 od 14:00 hod. do 17:30 hod a v sobotu 28. dubna 2012 od
8.00 hod do 12.00 hod. v sále kulturního domu v Hořicích na Šumavě.
Všichni jste srdečně zváni.
Za ČČK
Milada Ottová

DÍVADELNÍ SPOLEK ROLNÍCKA HOR ÍCE NA S UMAVE , o.s.
O víkendu 20. 4. – 22. 4. 2012 jsme se s Divadelním spolkem Rolnička zúčastnili Krajské postupové
přehlídky venkovských divadelních souborů v Trhových Svinech. V režii A. Švece st. jsme v sobotu 21.
dubna zahráli pohádku Zdeňka Kozáka Český Honza. Stejně jako v minulých letech, ani v letošním roce
jsme nepřijeli s prázdnou. Cenu za herecký výkon v roli královny velice zaslouženě získala Anna
Kotrčová. Všichni Anušce ještě jednou moc blahopřejeme.
Jana Čurdová

ZAJEZD DO PRAHÝ

V sobotu 19.5.2012 se uskuteční zájezd do Prahy – návštěva historické části s průvodcem. Tento
program je od cca 10:00 hodin do 15:00 hodin. V prohlídce bude mimo jiné zahrnut Strahovský
klášter, Loretánské, Staroměstské a Hradčanské náměstí, návštěva Hradu, Karlova mostu, Orloje a
další. Índividuální program je pak od 15:00 do 18:00 hodin. Cena zájezdu je 390,- Kč za osobu.
Rezervace a úhrada nutná předem u paní Blažencové na obecním úřadě – telefon 380 737 101.
Odjezd z Hořic na Šumavě je plánován na 06:35 hodin, návrat zpět okolo 21.00 hodin.
Emil Horváth
Tel: 602 165 335

SETKA NÍ HOR ÍCKÝCH NE MECKÝCH RODA KU
V sobotu 28.04.2012 se uskuteční v naší obci setkání německých rodáků.
Program:
10:00 německá mše svatá v kostele Sv. Kateřiny
11:00 společný oběd v restauraci U pranýře
12:00 prohlídka hořických muzeí

