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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE


Děkuji „masopustníkům“ a „divadelníkům“ za vydrátkování a
napastování parketové podlahy a perfektní úklid sálu našeho kulturního domu.



V současné době probíhá příprava zcela nových internetových stránek obce,
které budou spuštěny již v měsíci březnu a budou postupně naplňovány novým,
aktuálním obsahem. Jakékoliv vaše návrhy, nápady, připomínky i případné
digitálně zpracované materiály jsou vítány a předem za ně děkujeme.



Za symbolickou cenu 5,- Kč/kus nabízíme k odprodeji staré školní lavice a židle.
Pokud máte zájem obraťte se na OÚ, nebo rovnou na pana Vladislava Ottu.



Upozorňuji, že již proběhla splatnost těchto poplatků: poplatek ze psů, poplatek
za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.
Poslední šance pro ty, kteří zapomněli. Pokud nebudou tyto poplatky uhrazeny
do 31.3.2011, budou navýšeny až na trojnásobek.



V poslední době se nám zde zase rozmáhá vandalismus (poničené truhlíky u
školy, vytržený okap na škole, rozbitá buňka u rybníka, pokreslené zdi na mnoha
místech, apod.). Netolerujte prosím takové chování. Toto je majetek nás všech
„hořičáků“. My všichni ho pak musíme zaplatit. A proto všichni bychom za něj
měli cítit odpovědnost. Řekněte to prosím svým méně inteligentním kamarádům,
kteří tomu nerozumí a možná neumí číst.



Upozorňujeme občany, že firma E.ON začala s odstraňováním svého starého
nadzemního vedení elektrické energie. Nové bude ukládáno do země a s tím
budou spojeny četné výkopové práce. Dbejte prosím na zvýšenou opatrnost a
v případě, že budete mít nějaké výhrady vůči počínání této firmy, sdělte je na OÚ
a my sjednáme nápravu.



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

HOR ÍCKÝ MASOPUST
Masopust 2011 se kvapem blíží
Letošní masopust v Hořicích na Šumavě bude ve znamení několika změn. Hlavní změnou
je, že po vzájemných neshodách došlo k oddělení masopustu od hasičů, a proto bylo v lednu
letošního roku založeno občanské sdružení „MASOPUST HOŘICE NA ŠUMAVĚ“, jehož
hlavním cílem je zachování a provozování hořického masopustu, účast na dalších kulturních i
celoobecních akcích. Nové občanské sdružení požádalo Ministerstvo vnitra Praha o registraci
a na ustavující schůzi bylo zvoleno představenstvo, jehož předsedou je p. Karel Krčál.
V příštím čísle zpravodaje Vám blíže toto sdružení představíme.
Letošní masopust proběhne v sobotu 26. 02. 2011, od 8.00 hodin, což je o týden dřív než
tomu bylo v minulých letech. Důvodem je, že chceme navštívit nejstarší jihočeský masopust
v Doudlebech a tím získat nové nápady.
Letošní masopust začne tradičně požádáním p. starosty o povolení v Hořicích koledovat a to z návsi směrem dolů až ke Kilianům, Lexům, Rotterům, Kutlákům, do dolních Hořic a
zpět do Číny, k panelákům čp. 94, 95, 75, Pekla, zadem k Šulcům, alejí do horních Hořic a
zpět na náves.
Slaměná koleda se sejde v poledne a vyrazí do Vojslav k Bublíkům, pak dolů k Ottům,
Jabůrkům, na nádraží a pak do osad Šebanov , Mýto, Skláře a zpět do Hořic, kde v 16.00 hod.
na návsi proběhne tradiční setkání a trestání nezbedných koledníků. Své stížnosti na ně
můžete podat u rychtáře růžičkové koledy (M. Kutlák)a hlavně se přijďte na setkání podívat,
nebudete litovat.
Večer od 20.00 hodin se rozjede masopustní zábava a v 21.00h se s letošním
masopustem rozloučíme. Připravuje se také velmi aktuální překvapení. Jaké? To uvidíte
večer na sále kulturního domu. Dále vás čeká bohatá tombola, zatancovat si můžete na
muziku kapely Pepy Litvana, vstupné 70,- Kč.
Zveme vás všechny na letošní masopust a přejeme hodně veselé zábavy.
Do masopustního průvodu zveme všechny, kdo mají zájem a chuť si připravit masku a
zúčastnit se. Tradičním heslem masopustu je: „Jsme veselí koledníci, ne žádní loupežníci“.
V příštím čísle zpravodaje se dozvíte více o našem spolku včetně vyúčtování celého
letošního masopustu.
Ještě jednou vás srdečně zveme.
Karel Krčál, předseda OS Masopust Hořice na Šumavě

ZA KLADNÍ A MATERSKA SKOLA
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 30.3. a 31.3.2011
Je určen pro děti, které nastoupí do mateřské školy od 1.9.2011, nebo v průběhu školního
roku 2011/2012.
Zveme rodiče a děti, aby se v uvedeném termínu přišli do mateřské školy podívat a
vyzvednout si tiskopisy potřebné k zápisu.
Jana Pražáková

Dne 19. 2. 2011 proběhl v kulturním domě již v pořadí čtrnáctý maškarní karneval, který
uspořádal kolektiv pracovníků ZŠ ve spolupráci s divadelním souborem Rolnička.
Karneval by nemohl proběhnout bez sponzorských darů, takže touto cestou děkujeme:
Obecnímu úřadu – za částku 2 000,- Kč
Českému červenému kříži – za částku 500,- Kč
Spolku dobrovolných hasičů za částku 1 000,- Kč
Divadelnímu spolku Rolnička za částku 300,- Kč
Tiskárně H.O.T. za bloky a bločky
p. Miroslavu Madejovi za točenou malinovou limonádu
p. Janě Šusterové za upečení dortů
p. Michalovi Hanzlíkovi za půjčení uniformy na hru.
Za darované peníze byly zakoupeny dárky a sladkosti pro všechny děti.
Letošní karneval byl ve znamení večerníčkových pohádek. Přišlo 55 masek, dospělých bylo asi
60. Karneval moderoval Mach a Šebestová alias Ivo Janoušek a Jan Palkovič z hudebního
seskupení PIANO DUO. Svou výbornou hru na klavír nám předvedli při jedné ze soutěží, když
zahráli několik pohádkových melodií. Hudbu nám pouštěl pes Jonatán alias Jana Čurdová.
Karneval si všichni moc užili. Pro děti byly připraveny soutěže motivovány pohádkovými
postavičkami Bobem a Bobkem, Rákosníčkem, Machem a Šebestovou, Žofkou a Malou
čarodějnicí.
Ještě jednou velký dík sponzorům a pořadatelům.
Za všechny organizátory Mgr. Jana Brabcová

TE LOCVÍC NA
Vzhledem k tomu, že při kontrole stavu naší obecní tělocvičny bylo zjištěno
nepochopitelné,
úmyslné poškození inventáře (zlámané žebřiny, rozštíplá lavička a
podobně) jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením:
dne 28.února 2011 bude vyměněn zámek od tělocvičny a nové klíče budou k vyzvednutí na
OÚ. Je zakázáno pořizování kopií těchto klíčů nebo jejich půjčování dalším osobám. Zároveň
zde jednotlivé odpovědné osoby (zájemci o užívání tělocvičny starší 18-ti let) upřesní již dříve
dohodnuté, respektive nové časy a podepíší prohlášení o odpovědnosti za provoz. Dále se
pak seznámí a převezmou provozní řád, za jehož dodržování budou také zodpovídat. Tento
bude také vyvěšen v tělocvičně na nástěnce. Provozní řád je pro všechny uživatele závazný.
Nedodržování pravidel stanovených tímto řádem může mít pro uživatele za následek ztrátu
možnosti používání tělocvičny.
Již dříve bylo zastupitelstvem obce schváleno, že používání tělocvičny bude pro místní
občany zdarma, což je udržitelné pouze za předpokladu, že si zařízení tělocvičny nebudeme
úmyslně ničit. Děkuji všem slušným uživatelům a zároveň se těmto omlouvám za vynucené
zpřísnění pravidel.
Martin Madej

HASÍC Í
Dne 5.2.2011 se naši hasiči zúčastnili mezinárodního praktického semináře
věnovaného záchraně osob ze zamrzlé vodní plochy, který se odehrával v Dolní Vltavici
v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika. Naši hasiči
se tohoto semináře zúčastnili nejen z hlediska demonstrace svých praktických
dovedností, ale také se velmi významně podíleli na celé jeho přípravě, za což jim velmi
děkuji. Po skončení tohoto semináře jsem byl přítomen spolu s velitelem zásahové
jednotky panem Josefem Furišem ml. symbolickému poklepání základního kamene a
zahájení stavby nové budovy Vodní záchranné služby za účasti regionálních i krajských
zástupců z obou zemí. O této akci vyšel velmi pěkný článek v regionálním tisku a akce
byla monitorována Českým rozhlasem i jinými médii.
Martin Madej
12.3.2011 ve 1400 svolávám valnou hromadu SDH v restauraci U pranýře.
Alexander Turzák ml. - starosta SDH
JOSEFSKÁ ZÁBAVA
19.3.2011 jste všichni srdečně zváni na tradiční Josefskou zábavu, kterou pořádají
hasiči. Čeká na Vás bohatá tombola, dražba velmi specifického zvláštního obrazu a
krásný pocit, že svou účastí můžete přispět na dobrou věc. 55% výtěžku z této akce,
bude věnováno naší mateřské školce.
Za SDH Josef Furiš ml.

