HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
září 2012

PODĚKOVÁNÍ Z OBCE
 Protože přes prázdniny zpravodaj nevychází, musím se
malinko vrátit v čase a moc rád bych poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a
průběhu „Hořického kulturního léta“. Návštěvnost nám každým rokem docela slušně roste, a
proto děkuji za podporu i všem, kdo jste se našich obecních akcí účastnili. Rádi přivítáme i
jakýkoliv zajímavý námět do programu léta příštího.
 Další poděkování patří organizátorům „Zlaté udice“ pro děti. Především pak pánům Vladimíru
Salajovi ml., Honzovi Böhmovi ml. a Milanovi Harenčákovi ml., kteří se naprosto vzorně starají
o náš obecní rybník. V takto výborném stavu jsme ho neviděli již hodně dlouho.
 Veliký dík a obdiv patří také Lence Indrové za perfektní organizaci překrásných staročeských
trhů konaných v rámci dvacátého výročí znovuobnovení Pašijových her. A samozřejmě také
všem, kdo se na přípravách a průběhu této akce podíleli.
Martin Madej

HASIČSKÁ SOUTĚŽ „O POHÁR STAROSTY OBCE“
Sbor dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě pořádá v sobotu 22. září 2012 hasičskou soutěž „O pohár
starosty obce Hořice na Šumavě“ těchto hasičských družstev:
O pohár starosty obce – MUŽI
O pohár starosty obce - ŽENY
Termín :
:
Sobota 22.září 2012
Startovné
:
150,- Kč (družstvo) – platí se při prezentaci
Program
:
Do 12:30 hodin příjezd a prezentace
Ve 12:45 hodin porada velitelů a nástup jednotek
Ve 13:00 hodin zahájení soutěže
Organizační zajištění :
Občerstvení je zajištěno v prostoru soutěže.
starosta SDH Turzák Alexander
velitel SDH Furiš Josef

BOJ O ZLATOU UDICI
Boj o zlatou udici – dospěláci. Dne 29.9.2012 od 9:00 do 15:00 hodin pořádáme na našem hořickém
rybníce ,,Mejťáku“ rybářskou soutěž o hodnotné ceny pro dospělé. Zveme tímto všechny rybáře
a rybářky, aby si přišli zachytat a všechny hořičáky, aby přišli fandit. Startovné činí 300,- Kč a výtěžek
bude použit na novou sádku ryb a pro další vývoj rybníka a okolí. První cena pro vítěze soutěže bude
živé prase domácí o váze 100 kg. Více informací najdete na internetových stránkách obce.

ZASTUPITELSTVO č. 8 z 28.06.2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 8/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy
v Hořicích na Šumavě za účetní rok 2011 na rozvoj hlavní činnosti školy.
č. usnesení : 8/3/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě projednalo závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad. Ke zjištěným nevýrazným chybám a nedostatkům
jsou přijata opatření potřebná k jejich nápravě. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od
07.06. do 23.06.2012.
č. usnesení : 8/4/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zadat práce na restauraci kamenného pranýře v Hořicích
na Šumavě panu MgA. Lukáši Hosnedlovi, ak. soch. a rest. , Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv, IČ:735 32 967,
číslo licence MKČR č.j. 9968/2004.
č. usnesení : 8/5/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje znění „Souhlasných prohlášení ve smyslu § 40 odst. 2
písm. a) Vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)“ mezi
obcí Hořice na Šumavě jako nabyvatelem a Lesy České republiky s.p., IČ: 42196451 jako osobou, jíž
vlastnické právo k nemovitostem zaniklo . (Text celého usnesení je zveřejněn na stránkách obce
http://www.horicenasumave.cz/urad-obce/jednani-zastupitelstva/ ).
č. usnesení : 8/6/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Dohodu o přistoupení k partnerství mezi obcí Hořice na
Šumavě a obcí Černá v Pošumaví – sběrný dvůr.
č. usnesení : 8/7/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr prodat pozemky – část parcely 134/5 označené dle
GP č. 398-132/2012 jako parcela parc.č.134/5 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře
2.362 m2, a část parcely parc.č. 133/1 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě označené dle GP č.
398-132/2012 jako parcela 133/3 o výměře 1.540 m2.
č. usnesení : 8/8/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1458/1 v k.ú. Šebanov,
obec Hořice na Šumavě za 1,- Kč/m2/rok
č. usnesení : 8/9/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje přijetí daru od Svazku Lipenských obcí ve výši 10.000,- Kč.

ZASTUPITELSTVO č. 9 z 12.07.2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 9/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr v období do roku 2015 včetně realizovat tyto akce:
Výměna zdroje tepla a zateplení objektu ZŠ a MŠ č.p. 102, na parcele parc.č.st.-326, včetně tělocvičny na
parcele parc.č.st.-327, vše v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
Výměna zdroje tepla a zateplení objektu kulturního domu č.p. 200, na parcele parc.č.st.-336, v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
Výměna zdroje tepla a zateplení objektu obecního domu č.p. 40, na parcele parc.č.st.-40/1, v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.

č. usnesení : 9/2a/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smlouvy o dodání projektové dokumentace
výměny zdroje tepla a zateplení objektu ZŠ a MŠ č.p. 102, na parcele parc.č.st.-326, včetně tělocvičny na
parcele parc.č.st.-327, vše v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě v rozsahu PD do stavebního
řízení s dodavatelem firmou DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411 za cenu 145.500,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje, že k financování akce Výměny zdroje tepla a zateplení objektu ZŠ a MŠ č.p.
102, na parcele parc.č.st.-326, včetně tělocvičny na parcele parc.č.st.-327, vše v k.ú. Hořice na Šumavě,
obec Hořice na Šumavě požádá SFŽP ČR/MŽP o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zpracování žádosti o tuto dotaci s dodavatelem Ing. Davidem
Plíštilem, za odměnu 2% z celkových nákladů bez DPH.
č. usnesení : 9/2b/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smlouvy o dodání projektové dokumentace
výměny zdroje tepla a zateplení objektu kulturního domu č.p. 200, na parcele parc.č.st.-336, v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě v rozsahu PD do stavebního řízení s dodavatelem firmou DEKPROJEKT
s.r.o., IČ: 27642411 za cenu 136.500,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje, že k financování akce Výměny zdroje tepla a zateplení objektu kulturního
domu č.p. 200, na parcele parc.č.st.-336, v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě požádá SFŽP
ČR/MŽP o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zpracování žádosti o tuto dotaci s dodavatelem Ing. Davidem
Plíštilem, za odměnu 2% z celkových nákladů bez DPH.
č. usnesení : 9/2c/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smlouvy o dodání projektové dokumentace
výměny zdroje tepla a zateplení objektu obecního domu č.p. 40, na parcele parc.č.st.-40/1, v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě v rozsahu PD do stavebního řízení s dodavatelem firmou DEKPROJEKT
s.r.o., IČ: 27642411 za cenu 127.500,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje, že k financování akce Výměny zdroje tepla a zateplení obecního domu č.p.
40, na parcele parc.č.st.-40/1, v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě požádá SFŽP ČR/MŽP o
poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zpracování žádosti o tuto dotaci s dodavatelem Ing. Davidem
Plíštilem, za odměnu 2% z celkových nákladů bez DPH.

ZASTUPITELSTVO č. 10 z 04.09.2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 10/2/2012
ZO schvaluje změnu č.2 ÚPnO Hořice na Šumavě - opatření obecné povahy.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MASOPUST HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Občanské sdružení Masopust Hořice na Šumavě a Obec Hořice na Šumavě zve dne 20.10.2012 od 2000
hořické občany a všechny masopusťáky na slavnostní večer k 20. výročí založení Masopustu
v Hořicích na Šumavě. Občerstvení je zajištěno, k poslechu a tanci zahraje Pepa Litvan. Uvidíte průřez
20. lety Masopustu. Přijďte, všichni jste srdečně zváni.
Karel Krčál

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr na velkoobjemový a nebezpečný odpad bude jako obvykle umístěn v areálu obecních
dílen a to ve dnech:
Pátek 05.10. od 15:00 do 18:00 hod.
Sobota 06.10. od 08:00 do 11:00 hod.
Přivezený odpad si bude přebírat pracovník obce nebo firmy A.S.A. Sklo, papír, plasty včetně
polystyrenu a komunální odpad nebude pracovníky obce přebrán. Na tento odpad jsou v obci
určené kontejnery (u bývalé ARITMY, u bytovek č.p. 94 a 95, u č.p.86, u garáží, v aleji, u hřbitova a za
č.p. 48).
Železný šrot můžete přivézt také, jinak bude svážen během pátku a pondělka přímo od domů.
Martin Madej

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA A KULTURNÍ VÝBOR
Připravujeme:
ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA OPĚT V HOŘICÍCH.
Dne 19. 10. 2012 od 19hodin sehrají Českokrumlovští divadelníci komedii Bengta Ahlforse : „Popel a
Pálenka“
Hrají: Lenka Šlajferčíková, Jaroslava Dominová, Vendula Pohlová, Milan Bauer, Jarmila Maříková, Jiří
Pokorný, Jan Vozábal.
PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO SOUBORU ROLNIČKA
Termín pohádky: „Český Honza“ bude upřesněn na plakátech (začátek října).
Vstupné na obě představení bude upřesněno na plakátech.
Hořice hledají talenty.
Koncem školního roku připravili paní učitelky spolu se svými žáky odpoledne nazvané: “Hořice
hledají talent“. Byl jsem mile překvapen úrovní tohoto odpoledne, jež uváděla paní učitelka Brabcová
ve spolupráci s kolektivem naší školy. V naší škole máme velmi schopné muzikanty, tanečníky,
divadelníky, dokonce i kouzelníka. Je to velmi dobrá zpráva pro místní soubory (DS Rolnička, Pašije,
PS ALTESO NOČESTA) a i pro místní obyvatele. V Hořické škole jsou šikovní, talentovaní žáci a
ochotné pí učitelky, které pomáhají žákům s rozvojem jejich talentu. Tímto všem zúčastněným
upřímně děkuji a věřím, že budou v této záslužné práci pokračovat.
Karel Krčál
předseda Kulturního výboru

INZERCE
 Hledáme pronájem nebytových prostor v Hořicích na Šumavě. Tel: 777 140 633
 STUDIO PETRA nabízí služby : PEDIKÚRA ,MANIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ
Petra Ondrášková, Chvalšiny 123 (pod muzeem), tel: 724 966 079
Další služby:
KOSMETIKA
Marta Skalická, tel: 606 478 088
MASÁŽE
Mgr. Petra Vojtová – fyzioterapeut, tel: 607 201 621

