HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
březen 2013

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 V naší základní a mateřské škole skončila ve funkci ředitelky i
učitelky paní Mgr. Hana Zajíčková. Do doby než proběhne výběrové řízení na nového
ředitele/ředitelku je pověřena řízením ZŠ a MŠ paní Mgr. Jana Čurdová.
 Ve čtvrtek 21.3.2013 v dopoledních hodinách budou na návsi v Hořicích poraženy dva nejvýše
položené stromy (ten nad pranýřem a u kašny naproti restauraci). Jsme bohužel nuceni
přistoupit k tomuto kroku z důvodu jejich zdravotního stavu. Tyto stromy jsou dle
dendrologického posudku z větší části již odumřelé a akutně ohrožují případné kolemjdoucí
svým pádem, nebo pádem větví. Tyto stromy budou samozřejmě na základě připravovaného
projektu a po dohodě s památkáři nahrazeny novými. Kácení provedou naši hasiči. Prosím,
abyste v této době neparkovali před restaurací, byli opatrní a pokud možno se nezdržovali
poblíž při provádění těchto prací.
Martin Madej

JSDHO – HASIČSKÁ JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Sbor dobrovolných hasičů obce Hořice na Šumavě pořádá v KD dne 23.3. 2013 HASIČSKOU
JOSEFOVSKOU ZÁBAVU. Začátek ve 20:00 hodin, vstupné 80,- Kč. Hraje CORSO BAND.
Všichni jsou srdečně zváni.
Alexander Turzák – starosta SDH

ZASTUPITELSTVO č. 3 z 26.02. 2013
Přijatá usnesení:
č. usnesení: 3/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje návrh rozpočtu obce pro rok 2013, příjmy
19.557.000,- Kč, výdaje 19.266.000,- Kč a financování 291.000,- Kč. Návrh rozpočtu je součástí zápisu
a bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce.
č. usnesení: 3/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/13 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 B/2012 označenou jako parcela p. č. 809/13 o
výměře 382 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a dále pozemek parc.č.st. -372 o výměře 27 m2 za kupní cenu
100,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) manželům xxx..
č. usnesení: 3/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/18 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 B/2012 označenou jako parcela p. č. 809/18 o
výměře 229 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a dále pozemek parc.č.st. -367 o výměře 27 m2 za kupní cenu
100,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) manželům xxx.
č. usnesení: 3/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/17 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 B/2012 označenou jako parcela p. č. 809/17 o

výměře 209 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a dále pozemek parc.č.st. -368 o výměře 27 m2 za kupní cenu
100,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) manželům xxx.
č. usnesení: 3/6/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/16 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 B/2012 označenou jako parcela p. č. 809/16 o
výměře 232 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a dále pozemek parc.č.st. -369 o výměře 27 m2 za kupní cenu
100,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) manželům xxx.
č. usnesení: 3/7/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/15 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 B/2012 označenou jako parcela p. č. 809/15 o
výměře 222 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a dále pozemek parc.č.st. -370 o výměře 27 m2 za kupní cenu
100,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) manželům xxx.
č. usnesení: 3/8/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/14 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 B/2012 označenou jako parcela p. č. 809/14 o
výměře 232 m2 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a dále pozemek parc.č.st. -371 o výměře 34 m2 za kupní cenu
100,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené (GP, smlouva, správní poplatky) manželům xxx.
č. usnesení: 3/9/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/37 o výměře 141 m 2,
pozemek parc.č. 809/38 o výměře 136 m2, pozemek parc.č. 809/39 o výměře 153 m2 vše v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě dle GP č. 401-306 A/2012 za kupní cenu 25,-Kč/m2 a náklady s
prodejem spojené (smlouva, správní poplatky) panu xxx.
č. usnesení: 3/10/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření Mandátní smlouvy, na zpracování
výběrových řízení pro projekty financované z Operačního programu životního prostředí - Snížení
energetické náročnosti – výměna zdroje tepla a zateplení ZŠ a MŠ – Hořice na Šumavě a Snížení
energetické náročnosti - výměna zdroje tepla a zateplení objektu KD, čp.200, s paní Gabrielou
Vacikovou, Francouzská 404, 397 01 Písek , IČ 76323722 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
č. usnesení: 3/11/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě rozhodlo
zahájení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Varovný protipovodňový systém pro obec
Hořice na Šumavě (MIS)“. Jedná se o zakázku malého rozsahu realizovanou dle závazných pokynů pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze platné ke dni 18. 12. 2012, účinné od 1. 1. 2013 o
hodnocení veřejné zakázky dle bodu 1a) tohoto usnesení podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny, vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace tyto dodavatele (název,
sídlo IČ):
EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472, PSČ 757 01, IČ: 277 72 179
JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, PSČ 756 61, IČ: 277 97 007
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Valašské Meziříčí, Podlesí 418, PSČ 757 01, IČ: 277 81 275
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje
zadávací dokumentaci vymezující předmět veřejné zakázky dle bodu 1a) tohoto usnesení ve znění
přílohy č. 1, předloženého materiálu
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Jan Machač 2. Ing. Petra Kozubková
3. Martin Madej
Jako náhradnici jmenuje ZO Hořice na Šumavě místostarostku paní Miladu Ottovou.
č. usnesení: 3/12/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zařazení správního území obce Hořice na Šumavě do
území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech na období
2014–2020 realizované místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech.
č. usnesení: 3/13/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně
postižené Jihočeského kraje, o.s. IČ: 26594463, pracoviště v Českém Krumlově, se sídlem Mánesova 3,
České Budějovice.

ZASTUPITELSTVO č. 4 z 12. 02. 2013
Přijatá usnesení:
č. usnesení: 4/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě revokuje usnesení č. 3/10/2013.
č. usnesení: 4/3a/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření Mandátní smlouvy, na zpracování
výběrového řízení pro projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí - Snížení
energetické náročnosti – výměna zdroje tepla a zateplení ZŠ a MŠ – Hořice na Šumavě čp. 102,
s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ: 260 70 766,
zastoupený p. Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
č. usnesení: 4/3b/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření Mandátní smlouvy, na inženýrskou činnost
v průběhu realizace a po dokončení stavby (TDI) pro projekt financovaný z Operačního programu
životního prostředí - Snížení energetické náročnosti – výměna zdroje tepla a zateplení ZŠ a MŠ –
Hořice na Šumavě čp. 102, s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České
Budějovice, IČ: 260 70 766, zastoupený p. Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti, a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
č. usnesení: 4/4a/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření Mandátní smlouvy, na zpracování
výběrového řízení pro projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí - Snížení
energetické náročnosti - výměna zdroje tepla a zateplení objektu KD, čp.200, s firmou GPL-INVEST
s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ: 260 70 766, zastoupený p. Jiřím Grauerem,
jednatelem společnosti, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
č. usnesení: 4/4b/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření Mandátní smlouvy, na inženýrskou činnost
v průběhu realizace a po dokončení stavby (TDI) pro projekt financovaný z Operačního programu
životního prostředí - Snížení energetické náročnosti - výměna zdroje tepla a zateplení objektu KD,
čp.200, s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ: 260 70 766,
zastoupený p. Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Dětský karneval
Letošní dětský karneval, který se konal v KD v Hořicích na Šumavě, připravili zaměstnanci ZŠ ve
spolupráci s divadelním spolkem Rolnička pod záštitou Kulturního výboru Obce Hořice na Šumavě.
Karneval provázely a moderovaly pohádkové postavy. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet
masek i dospělých diváků.
K vidění byly velice nápadité a pěkné masky. Soutěže pro děti byly motivovány příběhem o čarodějnici
a strašidle. Děti plnily v soutěžích různé úkoly. Protože je velmi obtížné vybrat ze všech masek 3
nejlepší, byly ohodnoceny masky všechny. Každé dítě si vybralo na konci karnevalu nějakou
z připravených cen. Na závěr došlo také na losování tomboly v podobě velikých koláčů, které byly
odměnou pro 10 vylosovaných dospělých a10 vylosovaných dětí.. Moc děkujeme paní Janě Šusterové
za jejich upečení.
Velké poděkování patří také sponzorům, bez kterých by se karneval nemohl uskutečnit.
Dětský karneval sponzorovali: OÚ nám přispěl částkou 2000 Kč. Český červený kříž 1000,- Kč., Sbor
dobrovolných hasičů 1000,-Kč, Občanské sdružení Masopust 1000,-Kč,
Divadelní spolek Rolnička 500,- Kč, pan Miroslav Madej věnoval sud malinové limonády. Obec Hořice
na Šumavě propůjčila sál v KD. Moc všem ještě jednou děkujeme.
Za všechny organizátory karnevalu
Mgr. Jana Brabcová

Vysloužilé elektrospotřebiče
V Základní škole v Hořicích na Šumavě je umístěna nádoba na vyřazené elektrospotřebiče
z domácností. Odložit zde můžete – žehličky, fény, rádia, videa, DVD přehrávače a další malé
spotřebiče. Velké elektrospotřebiče - pračky, lednice, monitory, televizory aj. je možné po dohodě
odvést pod přístřešek obecních dílen u hřiště.
Český den proti rakovině
Dne 15. května 2013 proběhne 17. ročník celonárodní květinové sbírky. Žáci naší školy se opět
aktivně zapojí. Kytičky budou dopoledne nabízeny ve škole a jejím okolí. Po 13. hodině budou děti
s dospělým doprovodem procházet Hořicemi. Minimální prodejní cena jedné kytičky je 20,- Kč.
I vašich dvacet korun může být součástí velké pomoci.
Klára Furišová
Přehlídka dětské recitace
15. 3. 2013 reprezentovalo 5 žáků naši základní školu a dramatický kroužek v okresním kole
přehlídky dětských recitátorů nazvané: Dětská scéna-přehlídka dětské recitace 2013.
V 1. kategorii (2. a 3. ročník), která byla oproti minulým rokům velmi silně zastoupena, nás
reprezentovali: Natálie Ottová z 2. ročníku s básní Sergeje Michalkova „Koťata“ a Pavel Koláček
s textem, který napsala Agnija Bartová „Táta se zlobí“. Pavlík se umístil na 1. místě, čímž postoupil do
krajského kola ve Strakonicích, které se koná 18. dubna 2013.
2. kategorie (4. a 5. ročník) byla v letošním roce také silně zastoupena. Naši školu reprezentovali:
František Hladký ze 4. ročníku s básní Miloše Kratochvíla „Malá zlatá rybka“ a Matěj Doubrava z 5.
ročníku s textem Miloše Kratochvíla „Rak a žába“.
Přestože ve škole nemáme 6. ročník, povedlo se nám letos opět obsadit i 3. kategorii (6. a 7. ročník), ve
které nás za dramatický kroužek reprezentovala Terezie Čurdová s úryvkem
prozaického textu Karla Čapka „Dášeňka, čili život štěněte“, která se umístila na 2. místě.
Velké poděkování patří nejen recitátorům, kteří nás reprezentovali v okresním kole, ale také všem
dětem, které se poctivě připravovaly na školní kolo. To se uskutečnilo 12. 3. 2013 a zúčastnilo se ho 9
žáků.
Mgr. Jana Čurdová

VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Srdečně vás zveme k oslavám Velikonočních svátků. 1.4. pondělí velikonoční od 10:00 hodin. Zpovídání –
ve čtvrtek 21.3. od 16:00 do 17:00 hodin.
P.Ivan Marek Záleha, O.Praem.

MÍSTNÍ SKUPINA ČČK
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na tradiční tentokrát Jarní burzu oděvů, hraček, knih, obuvi a dalších
potřebných věcí. Najdete nás v Kulturním domě v Hořicích na Šumavě
v tyto dny:
čtvrtek 11.dubna 2013 od 14:00 do 17:30 hod.
pátek 12.dubna 2013 od 14:00 do 17:30 hod.
sobota 13.dubna 2013 od 8:00 do 12:00 hod.
Díky Vám, kteří si přijdete nakoupit a Vám, kteří nám do burzy darujete různé věci, můžeme přispět na
organizaci akcí pro děti, které jsou v naší obci pořádány. Děkujeme Vám.
Za Ččk Milada Ottová

INZERCE
Pošta v Hořicích na Šumavě hledá na letní období brigádníka/brigádnici na roznos pošty po obci.

