HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
únor 2013

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHA

Vážení přátelé,
Dne 9.3.2013 zavítá do Hořic na Šumavě přední světový chůdoherec
Lennoire Montaine s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha
- nejhranějším představením v Evropě.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout
dne 9.3.2013 v 18:00 hodin v Kulturním domě. Představení přináší pohodu
a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. Je vhodné i pro školní děti.
Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2013 - Podpora
kultury z EU. Vstupné 50,- Kč.
Těšíme se na Vás!

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Pozvánka na dětský karneval
Srdečně všechny zveme na DĚTSKÝ KARNEVAL 23. února 2013 od 15:00 hodin do kulturního domu v
Hořicích na Šumavě. Čeká vás zábava, soutěže, hry.
kolektiv ZŠ
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 27.3. a 28.3.2013.
Je určen pro děti, které nastoupí do mateřské školy od 1.9.2013 nebo v průběhu školního roku 2013/2014.
Zveme rodiče a děti, aby se v uvedeném termínu přišli do mateřské školy podívat a vyzvednout si tiskopisy
potřebné k zápisu.
J.Pražáková

MASOPUST
Dne 9.2.2013 proběhl v Hořicích na Šumavě Masopust. I přes nepřízeň počasí se 21. ročník povedl, a
doufáme, že se líbil všem příznivcům masopustu. Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci masopustu. „Slaměná“ i „Růžičková“ koleda děkují za příspěvky, podporu a dobrou náladu, která
panovala celé masopustní hodování.
Již se těšíme na 22. ročník, který proběhne 1.3.2014.
Občanské sdružení Masopust Hořice na Šumavě

ZASTUPITELSTVO č. 2 z 29. 01. 2013
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 2/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 809/19 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 A/2012 označenou jako parcela p. č. 809/19 o výměře
164 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) manželům
xxx.
č. usnesení : 2/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 809/20 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 A/2012 označenou jako parcela p. č. 809/20 o výměře
210 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) panu xxx.
č. usnesení : 2/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat části pozemků parc.č. 809/13, 809/14,
809/15, 809/16, 809/17, 809/18, vše v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401306B/2012 a dále části pozemků parc.č. 809/19, 809/20, 809/5 dle GP 401-306 A/2012 a dále celé KN
parcely, parc.č. 809/4 a 809/22, a dále stavební parcely parc.č.st. -366, st.-367, st.-368, st.-369, st.-370, st.371 a st.-372, vše v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 2/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr pronajmout část pozemku par.č. 809/5 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 2/6/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1200/1 v k.ú. Mýto u Hořic
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 120-83/2012 označenou jako parcela p. č. 1200/1a o výměře
71 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (správní poplatky) panu xxx a paní xxx.
č. usnesení : 2/7/2013
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
pozemku parc.č. KN 809/5 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu
v celkové výši 500,- Kč bez DPH na základě smlouvy o budoucí smlouvě 1030011829/001 a pověřuje
starostu jejím uzavřením.
č. usnesení : 2/8/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nesouhlasí s pronájmem pozemku – části parcely parc.č. 1725/2
v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 2/9/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Žádost obce o poskytnutí investiční dotace na věcné
prostředky požární ochrany JSDHO Hořice na Šumavě na rok 2013 od Jihočeského kraje dle nabídky JVPO
spol. s r.o. ve výši 58.035,- Kč.
č. usnesení : 2/10/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí částky ve výši 7.900,- Kč ZŠ a MŠ Hořice na
Šumavě na kulturní akce pro děti. Tento příspěvek byl stanoven a odsouhlasen ve výši rovnající se výši
příjmu z kulturní akce Štěpánská zábava.

č. usnesení : 2/11/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s vybudováním dětského hřiště na parcele parc.č. 817/5
v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě a dále souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR a
pověřuje starostu jejím podáním.
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 tento
výpis z usnesení, ve kterém, jsou podle „Zákona o ochraně osobních údajů“ 101/2000 Sb., veškeré osobní
údaje redukovány, nebo anonymizovány.

POHÁDKOVÁ REZERVACE
CHALOUPKA NA MÝTINCE
Vztahová komedie nejen pro děti
Jak to vlastně s Pohádkovou rezervací začalo a komu se narodila Helga z Ulmu?
Hrají: Děda Ptáček, Božena Němcová, K.J. Erben, paní Ptáčková, Karkulka, Vlk, pohádkový dědeček,
kníže Celestýn, Černokněžník, princezna, Smolíček, Pacholíček, Budulínek a Pižloun. Koordinuje Emil.
Zazní několik veselých písniček (jedna smutná), předvedeny budou působivé tance a legrační kostýmy.
Představení bude nominováno na cenu Františka Hadičky a uvedeno na divadelním festivalu v italské Tálii,
kde jsou již domluvena nejvyšší ocenění ve všech kategoriích!
Cena vstupenky je 130,-/osobu, do 2let zdarma. Zasedací pořádek řídí Karkulka.
PREMIÉRA - Neděle 24.2.
České Budějovice - divadlo U Kapličky
13:00 a 17:00 rezervace vstupenek na: karkulka@pohadkovarezervace.cz
Sobota 23.3. České Budějovice - divadlo U Kapličky
13:00 a 17:00, rezervace vstupenek na: karkulka@pohadkovarezervace.cz
Pan Ptáček
Správce Pohádkové rezervace
ptacek@pohadkovarezervace.cz
www.pohadkovarezervace.cz

KLUB VĚDOMÍ SRDCE
2.3.2013 na OÚ v obřadní místnosti od 15.00 hod. se sejdeme na "KORÁLKOVAČKY" - budeme si tvořit,
hrát a povídat. Tato setkání budou probíhat pravidelně 1x za měsíc - kromě letních měsíců. Kdo máte chuť
se setkávat, přijďte. Je vhodné se předem přihlásit, abychom připravili prostory.
16.6.2013 odpoledne ve 13.00 hod. přijede mezi nás Lenka Smržová. Společně si vytvoříme plstěním
klobouky. Jelikož je počet omezen je nutné se přihlásit včas. Příspěvek pro každého účastníka je 200,- Kč a
materiál na klobouk asi 200,- Kč (předpokládaná spotřeba 200g ovčí vlny).
Případné dotazy k akcím volejte 737 252 478. Děkuji
Mirka Zajacová

KARTA LIPNOCARD
Pro velký zájem občanů Hořic přinášíme informace o LipnoCard. Pobyt nejen na Lipně se všem návštěvníků
může zlevnit, pokud vlastní kartu hosta Lipno Card. S touto kartou je možné čerpat slevu u více než 40
služeb od sportovního vyžití přes pamětihodnosti až po restaurace a obchody.
Přímo ve Skiareálu Lipno to jsou slevy na lyžařský servis, na vstup do Aquaworld Lipno a také jedinečná
sleva 25% na skipas při zapůjčení lyžařského setu v půjčovně INTERSPORT Rent.Nespornou výhodou karty
je, že umožňuje čerpat výhody nejen na Lipně samotném. Například už po cestě z Prahy se lze zastavit na
Lezecké stěně v Písku, kde její držitel získá slevu ve výši 25 procent, v Protivíně se pak zejména děti mohou
trochu bát vyceněných krokodýlích zubů v ZOO, kde vstup je s LipnoCard o 20% nižší.
V Českých Budějovicích je pak možné kartu uplatnit v jedinečném světě rodinné zábavy Hopsáriu, milovníci
piva zase jistě ocení slevu na prohlídku pivovaru Budějovický Budvar. Spoustu atraktivit pak lze s LIPNO
CARD navštívit i v Českém Krumlově. Prohlédnout si zdejší věhlasný Museum Fotoateliér Seidel se slevou
30% nebo Muzeum loutek a hraček Český Krumlov se slevou 25% se jistě vyplatí. Karta je platná celý rok.
Kartu je možné získat u smluvních ubytovatelů, kterých je 60, zdarma, nebo bude ke koupi v prodejních
místech za 79,- Kč.
Od 1. dubna budou na ni nahrány služby letního charakteru, které bude možno využívat až do 31. října
2013. Aktuální informace o službách, ubytovatelích, kteří vydávají zdarma k pobytu, či prodejních místech
naleznete na www.lipnocard.cz.

INZERCE


Prodám byt v osobním vlastnictví 3 + 1 s balkonem o velikosti 76 m2 v Hořicích na Šumavě v č.p. 94.
Byt je po celkové rekonstrukci (plastová okna, zděné jádro, nová kuchyňská linka, v kuchyni a chodbě
keramická dlažba, ostatní plochy laminátová plovoucí podlaha), objekt je zateplen. V případě zájmu
je možnost přenechání zahrádky, která je vzdálena cca 300 m od domu a která je v pronájmu od OÚ.
tel.: 774 277 081



Koupím staré šatní skříně na uskladnění včelích rámečků
J. Beran u Kadů



Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd.

Ing. Petra Chadtová
Adresa: Šebanov 18, 381 01 Český Krumlov
Mobil: +420 736 437 029, E-mail: petra.chadtova@seznam.cz
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd i kompletní účetní a finanční poradenství.
Dále nabízím prodej bylinek a bylinných preparátů p. Jukla a p. Janči.
Případní zájemci prosím volejte na výše uvedené telefonní číslo nebo mne kontaktujte přes e-mail.
Ing. Petra Chadtová


Prodám byt 1 + 1 v Hořicích na Šumavě č.p. 95 , tel.: 737 417 083

