HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
duben 2013

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 S potěšením Vám oznamujeme, že se nám podařilo
dohodnout se se společností Mediclinic a od května bude v naší obci ordinovat nová lékařka
paní MUDr. Michaela Neumanová (slyšeli jsme na ni jenom samou chválu). V důsledku její
velké vytíženosti budou její ordinační hodiny v Hořicích pouze odpoledne a to: úterý 16:00 –
18:00 a v pátek 13:00 – 15:00. V mnoha ohledech mohou být tyto časy výhodnější především
pro pracující, kteří se nemusí uvolňovat ze zaměstnání, když potřebují navštívit lékaře. Bližší
informace bude zveřejňovat sama společnost Mediclinic v čekárně ordinace.
Martin Madej

MÁJKA 2013
Jako každoročně zveme všechny spoluobčany na hřiště na oslavu pálení čarodějnic spojenou se
stavěním máje. I letos máme připravenou bohatou nabídku pro děti i pro dospělé.
Program akce je následující:
08:00 – 11:00 příprava a stavění máje
Od 13:00 volná zábava pro děti – opět nebude chybět obří nafukovací skluzavka a velká trampolína
(tyto atrakce budou k dispozici až do 19:00)
16:00 – 17:00 čarodějnický program pro děti (na každého pak čeká dárkový balíček, ve kterém mimo
jiné dobroty nebude chybět špekáček a chleba na opečení u ohně)
Všechny děti mají zajištěnu točenou limonádu zdarma.
16:30 – zapálení ohně a začátek programu pro dospělé – ke zpříjemnění posezení bude hrát
skupina"STOPAŘI".
Pro všechny Hořičáky připravujeme grilované maso zdarma.
Děkujeme všem sponzorům a každému, kdo nám přijde pomoct.
Všechny Vás srdečně zveme
M

Martin Madej

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr na velkoobjemový a nebezpečný odpad bude jako obvykle umístěn v areálu u obecních
dílen a to ve dnech: Pátek 19.04. od 14:00 do 18:00 hod.
Sobota 20.04. od 09:00 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.

ROZPOČET 2013
Díky návrhu ministra financí pana Kalouska, došlo konečně k novému rozpočtovému určení
daní ze státního rozpočtu, na kterém vydělali téměř všechny menší obce. Hořický rozpočet by
si měl díky tomu polepšit každoročně o cca 1.500.000,- Kč. Z tohoto důvodu se můžeme pouštět
bez úvěru i do poměrně větších akcí (samozřejmě s dotační podporou). Proto v letošním roce
začneme realizovat investiční akce, které jsme v minulém roce projektově připravovali a na něž
se
nám
podařilo
získat
poměrně
vysoké
dotace
(až
90%)
z EU.
Toto jsou mimo jiné ty nejdůležitější akce, které máme v plánu letos provést:
 Kompletní zateplení včetně výměny oken v ZŠ,MŠ a tělocvičně
 To samé začneme i v Kulturním domě. Předpokládáme, že pokud to bude vycházet
(časově i finančně) mohli bychom letos stihnout max. výměnu oken. Tato akce je
převážně plánována až na příští rok.
 Provedení protipovodňového varovného systému, jehož součástí je i bezdrátový rozhlas.
S jeho umístěním je počítáno i v osadách.
 Stálý sběrný dvůr, který bude umístěn pod ocelokolnou v areálu obecních dílen.
Rozpočet pro rok 2013 počítá mimo těchto několika hlavních, např. i s těmito akcemi:
 Vybudování dětského hřiště (pokud nám bude přiznána dotace z MMR, o kterou
máme zažádáno)
 Oprava balkónů v č.p. 6
 Umožnění výměny oken v mnoha obecních bytech formou zpětného odpočtu
z nájemného a výměna těchto oken na chodbách č.p. 6 a 86
 rekonstrukce jedné uskladňovací nádrže na ČOV
Pokud se nám podaří úspěšně dokončit plánovaný prodej domu č.p. 46 (bývalé středisko), kde by měl
vzniknout další obchod s potravinami, budeme moci investovat ještě do mnoha dalších věcí jako je
např. oprava cesty (celá álej až za Mýtinu), oprava střechy hasičské zbrojnice a obecních dílen, atd.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 5 z 26. 03. 2013
Přijatá usnesení:
č. usnesení : 5/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočet obce Hořice na Šumavě pro rok 2013
v celkové výši 19.557.000,- Kč, a to příjmy 19.557.000,- Kč, výdaje 19.266.000,- Kč a financování
291.000,- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce obce Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 5/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat pozemek parc.č. 43 a pozemek parc.č.
42, oba v k.ú. Skláře, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 5/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr pronajmout část pozemku parc.č. 42 v k.ú. Skláře,
obec Hořice na Šumavě.

č. usnesení : 5/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 37/1 v k.ú.
Skláře, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 5/6/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 809/4 a pozemku parc.č.
809/22, oba v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za cenu 25,- Kč/m2 a náklady řízení
(smlouva, správní poplatky) manželům XXXXXX.
č. usnesení : 5/7/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat pozemek parc.č. 355 v k.ú. Žestov, obec
Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 5/8/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje opravu balkonů v domě č.p. 6 v Hořicích na Šumavě.
č. usnesení : 5/9/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zřízení 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. 805 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou
úplatu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH na základě smlouvy č. 014130003132/001 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
č. usnesení : 5/10/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje ponechání hospodářského výsledku Základní a
Mateřské školy v Hořicích na Šumavě za účetní rok 2012 ve výši 29.507,21 Kč k dalšímu rozvoji její
činnosti.
č. usnesení : 5/11/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje příspěvek ve výši 20.000,- Kč na údržbu místních
komunikací v období 2013 od firmy Kloboucká lesní s.r.o., IČ: 255 32 642 se sídlem Šumavská 524/31,
Veveří 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č. usnesení : 5/12/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr pronajmout pozemek parc.č. 809/5 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
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 tato
Informace ze zasedání ZO, ve které jsou podle „Zákona o ochraně osobních údajů“ 101/2000 Sb.,
veškeré osobní údaje redukovány, nebo anonymizovány.

ZEMSKÁ VÝSTAVA JIŽNÍ ČECHY – HORNÍ RAKOUSKO 2013
DÁVNÉ STOPY - NOVÉ CESTY - 26. dubna - 3. listopadu 2013
S cílem představit prolínající se osudy dvou národů a přispět k upevnění vzájemných vazeb, bude v
roce 2013 na území Jihočeského kraje zahájena historicky první přeshraniční zemská výstava. Její
brány se otevřou v dubnu 2013 a jednotlivé expozice budou k vidění až do listopadu téhož roku v
několika městech v jižních Čechách a Horním Rakousku. Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden a
Freistadt představí návštěvníkům expozice zaměřené na život v příhraničí, kulturní a umělecké
poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a další prvky, které ovlivnily vztahy Čech a Rakouska.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26.4.2013 od 13:30 hodin proběhne v obřadní místnosti obecního úřadu v Hořicích na Šumavě
vítání občánků, kterého se již tradičně účastní děti z naší MŠ se svým programem. Těšíme se na Vás a
Vaše miminka.
matrika Blažencová

HOŘICKÉ TRHY
Milí Hořičáci,
10. srpna chystáme v naší obci druhé „Hořické trhy“. Po těch loňských, které se především díky Vám
pěkně vyvedly, bychom Vás rádi letos znovu pozvali k aktivní i pasivní účasti. Jejich náplní má být opět
„řemeslo, umění, dobroty a (ne)tradiční zábava pro děti a dospělé“.
Díky jedinečné atmosféře přislíbila účast většina loňských trhovců a hlásí se další. Můžete se těšit na
několik kulturních zpestření, soutěží, tvořivých dílen a řadu zajímavých a šikovných lidí. Jako loni nás
čeká spousta malých překvapení…
Máte-li chuť se k nám aktivně připojit například prodejem svých vlastnoručních výrobků, dobrot či
objevů z půdy, ale třeba i drobným vtipným kulturním příspěvkem, rádi Vám pomůžeme s realizací.
Moc se těšíme na Vaše nápady.
Lenka Indrová, 724 322 337, horicketrhy@seznam.cz
a Hořický cvrkot, o.s. (naše nové občanské sdružení, které se mj. na trhy soustředí)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu za vstřícnost při řešení naší tíživé životní situace a
především i naším spoluobčanům, kteří nám pomohli radou i přímou pomocí. Zvláště děkujeme
anonymnímu dárci, který zaplatil manželovi pobyt v nemocnici. Jsme rádi, že jsme nebyli na řešení
našich problémů sami.
Manželé Karafiátovi

INZERCE
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
Adresa: Šebanov 18, 381 01 Český Krumlov
Mobil: +420 736 437 029, E-mail: petra.chadtova@seznam.cz
Od 1.5.2013 bude v Hořicích na Šumavě v č.p. 108 zahájen prodej točené zmrzliny MEC3 a BOHEMILK
od 13:00 hod. do 17:00 hod. každý den, v hlavní sezoně bude prodejní doba upravena. V nepříznivém
počasí by bylo zavřeno. (déšť a příliš chladno) Více informací na FCB - CHVALŠINSKÁ TOČENÁ
ZMRZLINA.
Klimeš František
Firma PPC Soustružník (bývalá Aritma) přijme do pracovního poměru seřizovače sáčkovacích strojů.
Podmínkou přijetí je vyučení v oboru seřizovač, nebo v příbuzném technickém oboru.
kontakt: pan Jílek tel. 775 179 069

