HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2012

KRAJSKÉ VOLBY

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje, konaných 12. - 13. 10. 2012
v Hořicích na Šumavě
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

660
151
151
145

Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Jihočeši 2012
TOP 09 a Starostové pro JK
Dělnická strana sociální spravedlnosti-STOP NÉPŘIZPŮSOBIVÝM
Strana Práv Občanů Zemanovci
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Křesťanská a demokratická unie-ČSL
Pravý blok
Suverenita-Blok Jany Bobošíkové
Strana zelených
Moravané

41
41
21
11
8
4
4
3
3
2
2
2
2
1

Vážení spoluobčané, jak je patrné, volební účast v naší obci je menší než 23%. Každý má svobodnou
volbu, zda volit či ne. Chápu, že už je těžko z čeho vybírat, ale na druhou stranu je také minimálně k
zamyšlení, že necelá jedna čtvrtina pak určuje směr vývoje pro všechny. Děkuji všem, kdo jste přišli
vyjádřit svůj názor.
Martin Madej

OBC ANSKÉ SDRUZÉNI MASOPUST HOR ICÉ NA S UMAVÉ
Srdečně zveme hořičáky v sobotu 20.10.2012 od 20:00 hodin do místního kulturního domu v Hořicích
na Šumavě. Tento večer společně zavzpomínáme na 20 let masopustu v Hořicích na Šumavě,
občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu zahraje Pepa Litvan.
občanské sdružení masopust

ZASTUPITÉLSTVO c . 11 z 27.09.2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 11/2/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje způsob výběru kupce na parcely parc.č. 134/5 o
výměře 2.362 m2 a 133/3 o výměře 1.540 m2 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě. Oba
žadatelé jsou vyzváni, aby v době od 18:05 do 18:20 v předložených obálkách předali zastupitelstvu
jimi nabízenou kupní cenu za 1 m2. Bude nabídnut tomu žadateli, který nabídne vyšší cenu.
č. usnesení : 11/2a/2012
Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu programu jednání zařazením bodu 3/1 – Stanovení obecných
podmínek pro prodej stavebních pozemků v obci Hořice na Šumavě a o bod 3/2 stanovení minimální
ceny pro prodej pozemků parc.č. 134/5 o výměře 2.362 m2 a 133/3 o výměře 1.540 m2 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 11/2/1/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje, že na všechny pozemky určené platným Územním
plánem obce Hořice na Šumavě k výstavbě, a dále zastupitelstvem určené k prodeji bude vždy
vypracován znalecký posudek, který určí cenu v místě a čase obvyklou. V záměru prodeje bude vždy
stanovena minimální cena, která nebude nižší než cena určená znalcem, zájemci doručí své nabídky
obci v sídle úřadu č.p. 40 Hořice na Šumavě, a to pouze fyzicky v době nejdříve 30 a nejdéle 5 minut
před stanoveným začátkem zasedání zastupitelstva obce. Tyto budou odevzdány v zalepených
obálkách označených číslem pozemku.
č. usnesení : 11/2/2/2012
Zastupitelstvo schvaluje minimální cenu 150,- Kč za 1m2 pro prodej pozemků parc.č. 134/5 o výměře
2.362 m2 a 133/3 o výměře 1.540 m2 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě
č. usnesení : 11/3/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr na prodej části pozemku parc.č. 809/20 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 11/4/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr na prodej části pozemku parc.č. 809/19 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 11/5/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě stanovuje cenu pozemku parc.č. 809/5 k.ú. Hořice na Šumavě,
obec Hořice na Šumavě na 200,- Kč za 1 m2 a pozemku parc.č. 809/6 k.ú. Hořice na Šumavě, obec
Hořice na Šumavě na 200,- Kč za 1 m2. Pozemek bude prodán pouze za podmínek, že budou nahrazeny
všechny asfaltové plochy novými dle dohody s obcí a uhrazeny případné další náklady s realizací
stavby spojené.
č. usnesení : 11/6/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací – na stavební
úpravy objektu na parc.č.st. -412 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle znaleckého
posudku č. 2105-260/12 ve výši 60.770,- Kč mezi obcí a Miroslavem Madejem ml.
č. usnesení : 11/7/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smluv se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace – Smlouva o právu k provedení stavby, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
nájemní, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu jejím
podpisem.
č. usnesení : 11/8/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 1826/13 a
parc.č. 1826/11 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě od Ředitelství silnic a dálnic.
č. usnesení : 11/9/2012
V rámci aktualizace ZÚR Jihočeského kraje zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě se připojuje k
návrhu společnosti É.ON na nové vymezení koridoru plynu Ép 12.
č. usnesení : 11/10/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zařazení katastrů obce do zájmového sdružení MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech.

č. usnesení : 11/11/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě bere na vědomí protokol o kontrolním zjištění ČIŽP, týkající se
hospodaření v obecních lesích.
č. usnesení : 11/12/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 436/1 v k.ú.
Mýto u Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě, parc.č. 1456/1 v k.ú. Šebanov, obec Hořice na
Šumavě a parc.č.st. -30 v k.ú. Svíba, obec Hořice na Šumavě, parc.č. 5 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec
Hořice na Šumavě, parc.č. 1388/1 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě, parc.č. 352 v k.ú.
Šebanov, obec Hořice na Šumavě, parc.č. 1477 v k.ú. Šebanov, obec Hořice na Šumavě, parc.č. 64/1 v
k.ú. Šebanov, obec Hořice na Šumavě, parc.č. 311/2 v k.ú. Šebanov, obec Hořice na Šumavě, parc.č.
733/1 v k.ú. Svíba, obec Hořice na Šumavě od Pozemkového fondu ČR.
č. usnesení : 11/13/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje podobu znaku a vlajky obce Hořice na Šumavě vytvořenou a navrženou
panem Stanislavem Kasíkem, Heraldická kancelář „Dauphin“, Roudnice nad Labem návrhem ze dne
20.06.2012, konkrétně u znaku návrh „D“ a u vlajky návrh č. D/1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
zápisu.
č. usnesení : 11/14/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá zájem prodat pozemek parc.č. 1200/4 v k.ú. Mýto u Hořic
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 11/15/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje příspěvek ZO ČSV Český Krumlov ve výši 3.000,- Kč.
č. usnesení : 11/16/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje nákup vchodových dveří do bytového domu č.p. 86
dle nabídky firmy Otherm za cenu 28.222,- Kč.
č. usnesení : 11/17/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje příspěvek OS Masopust Hořice na Šumavě ve výši
5.000,- Kč
č. usnesení : 11/18/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje koupi pozemku parc.č. 1737/2 o výměře 552 m2,
ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě od Lesy České republiky,
s.p., LS Český Krumlov, Lesní 167, 381 01 Český Krumlov.
Nepřijatá usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemků parc.č. 134/5 o výměře 2.362
m2 a 133/3 o výměře 1.540 m2 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě manželům
Marii a Janu Slovákovi za 162,- Kč za 1 m2 a náklady s tím spojené.
 Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje žádost provozovatele restaurace U pranýře.

ZASTUPITÉLSTVO c . 12 z 11.10.2012
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 12/2/2011
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 01.02.2012
mezi obcí Hořice na Šumavě, IČ: 00245909, Hořice na Šumavě 40, 382 22 Hořice na Šumavě a paní
Érikou Prouzou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním
rejstříku, IČ: 73773492, bytem Hořice na Šumavě 93, 382 22 Hořice na Šumavě dohodou ke dni
31.10.2012.
č. usnesení : 12/3/2011
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory restaurace,
kuchyně v budově č.p. 6 v obci Hořice na Šumavě za účelem provozování hostinské činnosti včetně
služeb stravovacích. Podmínkou je výše nájemného minimálně 3.500,- Kč měsíčně a veškeré náklady
spojené s provozem, řádný provoz teplé kuchyně po celou dobu trvání nájmu.

č. usnesení : 12/4/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje znění „Souhlasného 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 Pozemkovým fondem České republiky,
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072 jako osobou, jíž vlastnické právo
k nemovitostem zaniklo s tím, že obec Hořice na Šumavě je vlastníkem: parcely KN p. č. 254 – travní
porost, (celá PK 254, původní katastrální území k.ú. Cipín).
č. usnesení : 12/4a/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje znění „Souhlasného 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 Pozemkovým fondem České republiky,
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072 jako osobou, jíž vlastnické právo
k nemovitostem zaniklo s tím, že obec Hořice na Šumavě je vlastníkem: části parcely č. 643/1, území
v k.ú. Cipín, obec Hořice na Šumavě, (dle PK p.č.st 13, původní katastrální území k.ú. Cipín), části
parcely č. 643/1 v k.ú. Cipín, obec Hořice na Šumavě (dle PK p.č.st 39, původní katastrální území k.ú.
Cipín), části parcely č. 630/1 parcela v k.ú. Cipín, obec Hořice na Šumavě, (dle PK p.č.st. 40, původní
katastrální území k.ú. Cipín), části parcely č. 643/1 v k.ú. Cipín, obec Hořice na Šumavě (dle PK p.č.
140, původní katastrální území k.ú. Cipín) a části parcely č. 630/1, v k.ú. Cipín, obec Hořice na Šumavě,
(dle PK p.č. 630/2, původní katastrální území k.ú. Cipín).
č. usnesení : 12/4b/2012
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje znění „Souhlasného 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 Pozemkovým fondem České republiky,
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072 jako osobou, jíž vlastnické právo
k nemovitostem zaniklo s tím, že obec Hořice na Šumavě je vlastníkem: části parcely č. 1340/1, v k.ú.
Šebanov, obec Hořice na Šumavě, (dle PK p.č. 1394/3, původní katastrální území k.ú. Šebanov).

DUS IC KOVA POBOZNOST
Blíží se nám „Dušičky“ a jak je zvykem i v letošním roce se uskuteční Dušičková pobožnost na
hřbitově. V letošním roce vychází 2.11. na pátek. Dušičková pobožnost na hřbitově bude v Hořicích na
Šumavě 1.11. v 15:00 a poté bude mše svatá za zemřelé v místním kostele. Prosby za zemřelé můžete
hlásit panu Winzigovi – nejpozději však do 27. října.
P.Ivan Marek Záleha, O.Præm

POZVA NKA – HUBÉRTOVA JI ZDA MY TO
Jezdecký klub Mistrál Mýto zve na Hubertovu jízdu konanou dne 20.10.2012 na louce za
„vetešníkem“
 příjezd jezdců a prezentace 11:00 hod
 netradiční soutěž pro jezdce
 zahájení Hubertovy jízdy 12:30 hod, čtení reglementu
 15:00 ukončení a vyhlášení krále honu
Povinné korektní jezdecké oblečení!

ZNAK A VLAJKA OBCÉ
Usnesením číslo: 11/15/2012 Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schválilo podobu znaku a vlajky
obce Hořice na Šumavě vytvořenou a navrženou panem Stanislavem Kasíkem, Heraldická kancelář
„Dauphin“, Roudnice nad Labem návrhem ze dne 20.06.2012 v této grafické podobě:

Textový popis znaku: Návrh „D“ - Ve stříbrném štítě se zelenými boky červená růže se zlatým
semeníkem a zelenými kališními lístky. Zelené boky štítu mají shodný výklad jako lem. S jistou dávkou
nadsázky je možné vnímat vztah boků štítu a růže mezi nimi jako symbolizování velkého písmene „H“,
které je počátečním písmenem názvu obce.
Textový popis vlajky: Vlajka č. D/1 – List tvoří tři svislé pruhy, zelený, bílý a zelený, v poměru 1 : 4 :
1. V bílém pruhu červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky. Vlajka opakuje
podobu znaku.
Znak Hořic nebyl nikdy v minulosti oficiálně udělen. Vznikl až v polovině 19. století tak, že
pečetnímu znamení štítu s růží byly přiřazeny tinktury podle erbu pánů z Rožmberka. Problematické
je, že stejný postup byl uplatněn u dalších patnácti měst a městeček. Díky tomu tedy vznikla řada
shodných znaků s neodlišenými červenými růžemi. Navíc se v Hořicích na Šumavě začal někdy v
druhé polovině 20. století používat znak s růží otočenou „hlavou dolů“, respektive „někdo“ převrátil
grafiku znaku obráceně, navíc v oficiálních dokumentech se najednou objevují fakticky dva různé
znaky. Tento otočený, a znak používaný v současné době, který byl heraldikem označen jako
„heraldická zhůvěřilost“. Z pohledu heraldiky jsou tyto jevy naprosto nepřijatelné. Městský či obecní
znak by měl být vždy nezaměnitelným symbolem konkrétní obce. Bylo tedy přistoupeno k jeho úpravě
tak, že bylo jednoznačně určeno zobrazení růže a znak byl doplněn o zelené boky štítu. Poprvé
v historii Hořic na Šumavě bude mít obec svůj znak i vlajku. A protože první dokladovaná historická
zmínka o Hořicích je již z roku 1272, myslíme si, že si to naše obec zaslouží.
V těchto dnech byl zaslán návrh podoby znaku a vlajky obce Hořice na Šumavě spolu s odborným
komentářem a dalšími potřebnými podklady vytvořenými Heraldickou kanceláří Dauphin Parlamentu
České republiky, Poslanecké sněmovně – Podvýboru pro heraldiku a vexilologii ke schválení. Teprve
po tomto úředním aktu bude podoba znaku a vlajky Hořic na Šumavě definitivní. Nicméně samotné
oficiální předání dekretu schváleného znaku a vlajky předsedou Poslanecké sněmovny může
následovat až za několik měsíců po podání žádosti. O průběhu tohoto schvalovacího procesu budeme
informovat ve zpravodaji.

ZS A MS HOR ICÉ NA S UMAVÉ
Zájmové kroužky ve školním roce 2012/2013
V letošním školním roce zahájily v ZŠ svou činnost tyto zájmové kroužky:








aktivní odpoledne
pěvecký kroužek
angličtina
dramatický kroužek
hra na flétnu
němčina
počítačový kroužek

Sportování je zajištěno v rámci školní družiny.
Den prevence
1. 10. 2012 se zúčastnila pětičlenná hlídka složená ze žáků 3. - 5. ročníku ZŠ akce organizované ČČK
nazvané Den prevence. Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly týkající se první pomoci, požární
ochrany, přírodovědy, dopravní výchovy a praktické dovednosti, např. střelba ze vzduchovky, hod
granátem apod. Naše hlídka se umístila na 4. místě. K tomuto umístění velice přispěla pečlivá příprava
dětí pod vedením paní Kláry Furišové a p. uč. Jany Brabcové. Klára Furišová děti na akci také
doprovázela. Děkujeme také rodičům: paní J. Šusterové, paní P. Koláčkové a panu M. Märtlovi, kteří
zajistili dopravu do Č. Krumlova a zpět.
Sportovní dopoledne
Ve středu 20. 6. 2012 byli žáci hořické ZŠ pozváni do ZŠ v Černé v Pošumaví na sportovně dopravní
dopoledne. Pro děti z obou škol byly připraveny sportovní závody v podobě běhu na 60 m, 400 m
a v hodu míčkem. V druhé části děti ukázaly svou dovednost v jízdě zručnosti na kole. Návštěva
v Černé se všem moc líbila.
Na oplátku jsme pozvali žáky a paní učitelky ze Základní školy v Černé v Pošumaví k nám do školy. Na
středu 17. 10. 2012 je pro děti z obou škol připraven turnaj ve vybíjené a další sportovní vyžití.
Podzimní bramborová slavnost
Ve dnech 22. 10 – 24. 10. 2012 před podzimními prázdninami připravujeme ve škole tradiční
podzimní projekt, který je letos motivovaný bramborami. (Projektová výuka je jednou z velmi účinných
vyučovacích metod, při které dochází zábavnou formou k propojení několika předmětů dohromady. Děti
si tak ve skupinkách, ale i individuálně procvičují nebo získávají nové poznatky v oblasti českého jazyka,
matematiky, prvouky, vlastivědy, informatiky, pracovních činností, výtvarné výchovy a hudební výchovy.)
Projekt zakončíme ve středu 24. 10. 2012 v 15:30 PODZIMNÍ BRAMBOROVOU SLAVNOSTÍ, kde mimo
jiné ochutnáme zajímavá jídla připravená z brambor. Tímto zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele
školy
Kolektiv zaměstnanců ZŠ

BOJ O ZLATOU UDICI - OHLÉ DNUTI
Na podzim loňského roku jsme uspořádali na našem hořickém rybníce „Mejťáku“ první rybářskou
soutěž, kterou jsme věnovali hořickým dětem. Pro velký ohlas jsme se rozhodli v této soutěži
pokračovat i v následujících letech.
Stále častěji nás však lidé oslovovali s prosbou o uspořádání rybářské soutěže pro dospělé. Letos jsme
se proto rozhodli uskutečnit nejdříve soutěž pro hořické děti, která se konala 15. září 2012. Soutěže se
zúčastnilo 45 dětí. Děti si vedly ve zdolávání ryb velmi dobře a i přes to, že v letošním roce nebylo
příliš mnoho záběrů, podařilo se mnohým dětem ulovit pěkné ryby.
Po vyhodnocení výsledků si na stupínek za 1. místo stoupla Veronika Šustáčková s celkovým
počtem 234 cm, na stupínek za 2. místo si stoupla Andrea Svetová s celkovým počtem 125 cm a
3. místo si vybojoval Vojtěch Lietavec s celkovým počtem 97 cm. Cenu za nejdelší rybu získala
Andrea Svetová, která ulovila krásného kapra o velikosti 63 cm. Ostatní děti, které neměly tolik
rybářského štěstí, dostaly za vynaloženou snahu balíček sladkostí a diplom na památku. Na dětskou
soutěž jsme pozvali pana Matůše, který závod zdokumentoval a s vybranými fotografiemi malých
závodníků bude otištěn článek ve 12. vydání časopisu Rybářství, který vyjde v prosinci 2012.
V sobotu 29. září 2012 se pak konala rybářská soutěž pro dospěláky, ve které se soutěžilo o živého
100 kilového čuníka a další hodnotné ceny. Počasí se nám celkem vydařilo a po velkém snažení všech
závodníků se podařilo ulovit velké kapry. V době polední přestávky jsme se na lov posilnili
grilovanými pstruhy, krkovičkou a pivečkem.
Po skončení druhé části soutěže se vyhodnotili úlovkové lístky všech závodníků a zde jsou výsledky:
1. místo - Jiří Novák - celkem 285 cm,
2. místo - Robert Hovorka - celkem 122 cm,
3. místo - Jan Anderle st. - celkem 113 cm.
Cenu za nejdelší rybu získal Roman Kvasnička, který ulovil kapra o velikosti 63 cm.
Náš velký obdiv patří závodnici Heleně Bílé, která se jako jediná žena zúčastnila soutěže a i přesto, že
lovila ryby poprvé v životě, tak ulovila více ryb, než leckteří zkušení rybáři a s celkovým počtem 98
cm ulovených ryb se umístila na krásném 4. místě.
Vítězům gratulujeme, věříme, že se akce všem líbily a že nás i v příštím roce podpoříte svou
účastí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, co přispěli ke zdárnému průběhu obou rybářských soutěží a
celkově těmto zdařilým akcím. Náš velký dík patří sponzorům a to především: Vladislavu Ottovi Obci Hořice na Šumavě - Menfis rekreační středisko – Janu Böhmovi st. - Josefu Furišovi - Robertovi
Koritarovi - Miroslavu Madejovi ml. – místní skupině Českého červeného kříž - z výtěžku za jarní
burzu, kteří přispěli nemalou částkou na soutěž pro děti, díky které jsme mohli hořickým dětem
připravit pěkné ceny, nakoupit špekáčky, limonádu, zmrzlinu a další věci, které jim jistě zpříjemnili
soutěž a celé sobotní odpoledne.
Zvláštní poděkování patří starostovi obce panu Martinovi Madejovi a to zejména proto, že vychází
vstříc našim nápadům a prosbám, díky kterým jsme mohli hořický rybník a konané akce na něm uvést
do současné podoby.
Jan Böhm ml., Vladimír Salaj ml., Milan Harenčák ml.

DIVADÉLNI SOUBOR ROLNICKA A KULTURNI VYBOR
ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA OPĚT V HOŘICÍCH.
Dne 19. 10. 2012 od 19 hodin sehrají Českokrumlovští divadelníci komedii Bengta Ahlforse : „Popel a
Pálenka“. Vstupné: 70,- Kč.
PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO SOUBORU ROLNIČKA
Představení pohádky „Český Honza“ se koná v sobotu dne 03.11.2012 od 16:00 hodin v prostorách
kulturního domu v Hořicích na Šumavě.
Vstupné na představení bude upřesněno na plakátech.

PODÉ KOVA NI
Chtěla bych tímto moc poděkovat hořickým dobrovolným hasičům za reprezentaci naší obce. 29. září se v
Černé v Pošumaví zúčastnili soutěže "Pralesní liga", kde kromě krásného 3. místa pobavili diváky i ukázkou
historické techniky.
Milada Ottová

FÉSTIVAL STOLNI CH HÉR
Dovolte mi, abych Vás pozvala na odpoledne plné společenských her, které se koná v sobotu 17.
listopadu od 14 do 18 hodin v jídelně hořické školy.
Čeká Vás několik desítek proslulých i méně známých otevřených her. Hlavním cílem je se dobře
pobavit, ale vedle oddychovek si můžete zahrát i hry vědomostní nebo hry vhodné pro rozvoj dítěte.
Na své si přijdou všichni od dvouletých po dospělé. Přijďte najít inspiraci pro pěkný dárek. Přijďte si
zahrát!
Za všechny herní nadšence se těší
Lenka Indrová (724 322 337)

MI STNI SKUPINA CÉSKÉ HO C ÉRVÉNÉ HO KR I Z É
Opět tu máme potěšující zprávu pro příznivce tradiční burzy oděvů, hraček, obuvi a všeho možného.
Letošní Podzimní burza se bude konat v pátek 9.11.2012 od 14.00 hod. do 17.30 hod. a v sobotu
10.11.2012 od 8.00 hod do 12.00 hod. v Kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.
Za Ččk Milada Ottová

INZÉRCÉ
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

