HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
červen 2012

Přejeme Vám všem slunečné léto, krásné
prázdniny a příjemnou dovolenou.
KULTURNÍ LÉTO
Pro jistotu bych rád znovu připomenul, že tak jako minulý rok, zastupitelstvo obce odsouhlasilo
50% slevu pro místní občany na akce Hořického kulturního léta. Na vystoupení Michala Nesvadby
mohou jít hořické děti opět zcela zdarma.
Tyto slevy budou poskytovány pouze v předprodeji na OÚ, formou vstupenek na jméno. Přímo
na představení nebude možné tuto slevu poskytnout.
Vstupenky můžete zakoupit od 25. 6. u paní Blažencové - každé pondělí a středu od 7:00 do 17:00 a
v pátek od 7:00 do 12:00.
Martin Madej

HOŘICKÁ SLAVNOST
Již podruhé zveme malé i velké u příležitosti začátku prázdnin a zahájení kulturního léta na Hořickou
slavnost, která se uskuteční v sobotu 30. června od 14:00 hodin v areálu Pašijového divadla. Po celé
odpoledne je pro Vás připraveno selátko na rožni a grilované maso. Děti si mohou pohrát
s balónkářem panem Janovským, povozit se na koních pana Horvátha a nebo si za dohledu svých
rodičů třeba zaskotačit na trampolíně. Od 16:00 vystoupí soubor „Alteso Nočesta“ se svým bohatým
programem, viz níže a od 19:00 pokračujeme Country večerem s kapelou Patrola.
Vstup je zdarma
Všechny spoluobčany zvou obecní zastupitelstvo, obecní úřad a kulturní výbor. Vezměte s sebou
dobrou náladu a přijďte se společně pobavit.
Z
za organizátory, Karel Krčál a Martin Madej

POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ KULTURNÍHO LÉTA 2012 – ALTESO NOČESTA
Třicátého června Vás zveme na zahájení kulturního léta. Přijďte si nás poslechnout, zazpívat si a
zasoutěžit. Připravili jsme si soutěžní otázky a úkoly pro dospělé i pro děti, také nové hudební kousky
a samozřejmě sladké ceny. Odpoledne nám obohatí i dva naši hosté. První z nich je taneční skupina
Sarah a druzí jsou děti z vyšebrodského sboru pod vedením Mgr. Venduly Tošerové, se kterými si
mimo jiné zazpíváme píseň Batalion. Těšíme se na dětské i dospělé posluchače, odvážlivce a vůbec
všechny hořičáky!
za Alteso Nočesta, Mgr. Barbora Chadtová

ZASTUPITELSTVO č. 7 ze 07.06.2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 7/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě doporučuje starostovi pronajmout obecní byt 1 + 1 v č.p. 10
v Hořicích na Šumavě panu xxxxx.
č. usnesení : 7/3a/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě revokuje usnesení č. 2/7/2010 ze dne 27.4.2010.
č. usnesení : 7/3b/2012
Zastupitelstvo obce doporučuje a schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu sběrného dvora, do
prioritní osy 4.1 - nakládání s odpady, dle navržené nabídky a dle předpokládaných nákladů. Zároveň
schvaluje vypracování nezbytné projektové dokumentace. Termín podání žádosti o dotaci předpoklad červenec, srpen 2012. Zastupitelstvo tímto pověřuje starostu podpisem mandátní
smlouvy s podmínkou, že obec Černá v Pošumaví udělí souhlas poskytnout obci Černá v Pošumaví a
jejím obyvatelům možnost využití sběrného dvora v obci Hořice na Šumavě za stejných podmínek jako
svým obyvatelům. Předmětné zařízení bude v majetku obce Hořice na Šumavě, která jej bude
provozovat v souladu s podmínkami schválenými SFŽP.
č. usnesení : 7/4/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr pronajmout nebytové půdní prostory v domě
č.p. 40 Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 7/5a/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zřízení budoucího práva odpovídajícího věcnému
břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice na části pozemků parc.č.78 a 107 v k.ú. Skláře, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou
úplatu v celkové výši 9.000,- Kč bez DPH na základě smlouvy o budoucí smlouvě a pověřuje starostu
jejím uzavřením.
č. usnesení: 7/5b/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zřízení budoucího práva odpovídajícího věcnému
břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice na části pozemků parc.č.1836/1, 484/7 a 1202/5 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na
Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 27.500,- Kč bez DPH na základě smlouvy o budoucí
smlouvě a pověřuje starostu jejím uzavřením.
č. usnesení : 7/6/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1458/1 v k.ú.
Šebanov, obec Hořice na Šumavě.

Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, může se jich tedy zúčastnit kdokoliv. Podle § 95 odst. 2
zákona 128/2000 Sb. „Zákon o obcích“, je zápis (jeho plné znění), z jednání zastupitelstva,
k nahlédnutí na obecním úřadě. Dle tohoto zákona, mohou do zápisu nahlížet občané obce, fyzické
osoby – vlastníci nemovitostí a cizí státní příslušníci, s trvalým pobytem na území obce. Pro veřejnost
je k dispozici tato Informace ze zasedání ZO, ve které jsou podle „Zákona o ochraně osobních údajů“
101/2000 Sb., veškeré osobní údaje redukovány, nebo anonymizovány.

POHÁDKOVÁ REZERVACE
Milé děti, drazí rodiče,
2. července se na hořickém kopečku opět nadzvedne závora Pohádkové rezervace. Protože nám vaše
obec vychází ve všem vstříc, rádi bychom všem hořickým dětem do 15 let věnovali dvě vstupenky
zdarma. Můžete je využít na jakékoliv představení. Jediné co musíte udělat je; vstupenky si
vyzvednout na obecním úřadě a svou účast na představení si dopředu rezervovat na telefonu
602 809 207.
Těší se na Vás pan Ptáček a všechny pohádkové bytosti.
11:00 (po - pá)
POHÁDKOVÉ SAFARI 2012
Exkluzivní zážitek pro všechny generace
Les plný pohádkových bytostí opět ovládla bláznivá pohádkoložka Helga z Ulmu a česká pohádka
zažívá těžké chvíle. Správce rezervace pan Ptáček prosí o pomoc všechny děti a rodiče (maminky
výhodou).
14:00 (po - pá)
POKLAD NA LIPENSKÉM JEZEŘE
Česká pohádka světového formátu
Podaří se dětem přežít nebezpečnou cestu za pokladem? Dobrodružství vhodné pro děti a rodiče od 3
let, kteří touží zbohatnout. Luk a šípy výhodou. Představení bude oceněno na TFF 2012 v Tulze.
16:30 (pouze ve středu)
BAJAJA VS. DRAK 3D
Absolutní hit loňské sezony
Tradiční česká pohádka o tom, že když chcete dobýt něčí srdce, je třeba zabojovat. Pomozte zachránit
princeznu před nenažraným drakem.
16:30 (jen 5x za léto)
ČERTOVA NEVĚSTA
Absolutní hit předloňské sezony
Letos se bude hrát pouze v těchto čtvrtečních termínech: 26.7. , 2.8. , 9.8. , 16.8. , 23.8. Zatím
nejúspěšnější představení Pohádkové rezervace, které zažilo již 120 repríz a získalo řadu
mezinárodních ocenění včetně ceny Grand Prix v Monaku. Získá čert Uhlík i letos srdce své vytoužené
čertice Popelsíry?
Na střídačku účinkují: pan Ptáček, Helga z Ulmu, Karkulka, čert Uhlík, čertice Popelsíra, drak, Bajaja,
hloupý Honza, král, princezny, rusalka, bludička, lesní mužík, divoženka, hejkal, ježibába, anděl,
pohádkový dědeček, loupežníci, jezinka, jednorožec, trpaslíci, Šreg, Emil, šimpanz Hans a cvičený
křeček Julda.
Z důvodu omezené kapacity představení si vstupenky rezervujte telefonicky na č.: 602 809 207
DŮLEŽITÉ INFO
Pohádkovou rezervaci můžete navštívit pouze v uvedených dnech a časech v termínu od 2. července
do 31. srpna 2012. Představení trvají 1h 30minut, probíhají na 400m dlouhé lesní cestě, musí se u nich
chodit a pomáhat. Hraje se i za špatného počasí, nepadají-li trakaře. U parkoviště je otevřeno
občerstvení.
CENA
95,- / osoba za představení
Rodinné vstupné 350,- (2dospělí + 2děti)
Děti do 2let, zvířátka a důchodci nad 65let ZDARMA

ZÁVOD MINIKÁR
Závod minikár - Mistrovství České Republiky
Dne 25.8.2012 se budou konat v obci Hořice na Šumavě závody minikár. Závod bude stejně jako
v minulých letech probíhat takto: Start na horní části návsi asi 20m nad obchodem a cíl asi 30 m nad
dolní zastávkou autobusu. Průjezd obcí bude uzavřen od 7:00 do 17:00 hodin. Po dohodě
s pořadateli bude možno vjet nebo vyjet z uzavírky zhruba každých 20 minut. Závodu MČR se budou
účastnit jezdci z celé republiky, přihlášených je 90 jezdců. Tímto bychom rádi pozvali diváky na vrchol
letošní sezony.
Závod bude pořádat Autoklub Velešín za AK Charvát Karel.

HOŘIČTÍ SKAUTI
Srazu všech hořických skautů, který proběhl 8. června, se zúčastnilo 45 lidí. Nechyběli skauti
pamětníci ani nováčci. Nad více než tisícovkou fotek jsme si zavzpomínali a také podiskutovali nad
současným stavem.
Třetí kuličkový turnaj proběhl o den později. Přestože nám počasí moc nepřálo, 21 účastníků
poctivě cvrnkalo o pěkné profikuličky skoro tři hodiny a dokázali tak, že skvělou kuličkovou zábavu
nezastaví ani svěží deštík.
Děkujeme všem, kteří se akcí zúčastnili, a těšíme se na další.
Hořičtí skauti

HOŘICKÉ TRHY
Přípravy na Hořické trhy se vyvíjejí dobrým směrem. Můžete se těšit na řadu šikovných řemeslníků,
profesionální i amatérské obchodníky s ručními výrobky a také na hromadu sladkých i slaných dobrot.
Vedle toho nás čeká spousta malých překvapení…
Protože trhy začínají mít velmi originální podobu, dovolte mi Vás znovu vyzvat k aktivní účasti.
Sháníme ještě některé další věci pro doplnění trhů:
domácí sladké i slané pečivo
zeleninu, ovoce a květiny ze zahrádky
živá zvířata z vlastního chovu
drobnou pouliční hudební produkci
jakékoliv atrakce, soutěže či zpestření pro děti i dospělé
Ozvěte se také, pokud máte co nabídnout, ale třeba to jen nechcete sami prodávat. Stejně tak naopak,
máte-li někdo chuť jen pomoci při prodeji či u atrakcí, budeme rádi.
Zájemcům o vlastní dřevěný prodejní stánek za lidovou cenu nabízí pan Grill (tel. 775 183 227) jeho
výrobu.
Všem aktivním účastníkům moc děkuji a Vás ostatní srdečně zveme. Přijďte si to užít!
Lenka Indrová, 724 322 337,
horicketrhy@seznam.cz

POZVÁNKA – RESTAURACE U PRANÝŘE
Restaurace U Pranýře - nová letní otevírací doba, denně 11-23. Výběr z nápojů i jídel každý den, terasa
s obsluhou, uvnitř v sálku NOVĚ dětský koutek. Přijďte poslední víkend v červnu ochutnat točené
černé pivo.
Těšíme se na návštěvu.
Kolektiv restaurace U Pranýře

