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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Upozorňujeme všechny zájemce o využívání tělocvičny, že tato bude uvedena do provozu
nejdéle do poloviny listopadu. Kdo máte zájem o její další využívání, dostavte se, prosím, od
11.11.2013 na Obecní úřad, kde Vám budou (u pana Tröstera) vyměněny, resp. vydány nové
klíče a budou aktualizovány zamluvené, resp. nové časy. Je nutné vrátit starý klíč, který jste
obdrželi proti podpisu i v případě, že již nemáte o další využívání zájem.
 Upozorňujeme majitele památkově chráněných nemovitostí, že obec zpracovala druhou etapu
programu regenerace MPZ. Na základě tohoto programu je možné žádat prostřednictvím
obce o dotace na opravy těchto nemovitostí (musí mít památkové číslo) na Ministerstvu
kultury ČR. Obec bude podávat žádost na opravu soustavy našich kašen. Máte-li zájem se
k této žádosti připojit, je nutné doručit svůj požadavek na OÚ nejpozději do 5.11.2013.
K žádosti je nutné doložit závazné stanovisko památkářů k zamýšlenému záměru. Jsem
připraven případným zájemcům vše vysvětlit osobně.
Martin Madej

HASIČSKÁ ZÁBAVA
SDHO Hořice na Šumavě zve všechny, kdo se chtějí po volbách dobře pobavit, do kulturního domu na
hasičskou zábavu, která se koná dne 26.10.2013. Začátek je ve 20:00 hodin. BOHATÁ TOMBOLA!
Vstupné 80,- Kč
K tanci a poslechu hraje hudební skupina POZOR,VIZITA!
SDHO Hořice na Šumavě

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Zveme Vás na divadelní představení RYCHLÉ ŠIPKY, které se koná v sobotu 2.11.2013 od 19:30
hodin v kulturním domě v podání souboru ŽAS (ženský divadelní soubor Homole). Vstupné 50,- Kč.
Karel Krčál
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ZASTUPITELSTVO č. 12 z 24. 09. 2013
č. usnesení : 12/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje návrh II. etapy Programu regenerace městské
památkové zóny Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 12/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má zájem o nabídku Mapového portálu firmy Geosense s.r.o.,
IČ: 29002567 dle předloženého návrhu s 20% slevou.
č. usnesení : 12/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje provedení víceprací na investiční akci snížení
energetické náročnosti výměna zdroje tepla a zateplení ZŠ a MŠ dle předloženého návrhu v rozsahu
254.201,- Kč bez DPH.
č. usnesení : 12/5/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat parcelu parc.č.st.-89 v k.ú. Šebanov,
obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 12/6/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má zájem o koupi pozemků parc.č. 111, 112 a 178/17 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za cenu 25,- Kč za m2.
č. usnesení : 12/7/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr pronajmout část parcely parc.č. 101 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 12/8/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě bere na vědomí vyhlášení konkursního řízení na pracovní
místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Hořice na Šumavě, IČ: 75001021, se sídlem
Hořice na Šumavě 102, 382 22, a stanovení textu veřejného oznámení konkursního řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Hořice na Šumavě a nominuje
zastupitele Karla Krčála do výběrové komise.
č. usnesení : 12/9/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje kupní smlouvu s Lesy ČR, s.p. IČ: 421 96 451 na
koupi pozemku parc.č. 1737/2 o výměře 552 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě, zapsaný v KN u KÚ pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov na LV č.
11 se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 26.383,- Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
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.

NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB
Rádi bychom Vás seznámili s nabídkou pečovatelské služby, kterou nyní v našem okrese provádí
obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Český Krumlov. V poslední době
je téma péče o staré občany celkem aktuální a obec by v tomto směru byla také ráda nápomocna.
Níže uvedená péče je spolufinancována obcí, proto by se mělo jednat o osoby, které v obci nemají
nikoho příbuzného, který by se o ně mohl a měl postarat. Bude-li z Vaší strany zájem, je možno se
informovat a získat ceník služeb na obci u p. Tröstera. Dále je možné získat podrobnější informace
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přímo u koordinátora PS paní Mgr. Veroniky Hadravové, tel.: 380 716 342, nebo mobil: 736 634 491.
Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Český Krumlov je nezisková organizace, která nabízí terénní
pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Tato organizace podporuje aktivní způsob života, důstojné stáří a v maximální možné míře přispívá
k zachování dosavadního způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí.
Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006
Sb., a obsahuje tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy (za oběd se účtuje 56,-Kč + dovoz 25,-Kč)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- telekontaktní službu
- ostatní (ceník všech služeb je možno získat na obci u p. Tröstera)
Služby mohou být obyvatelům obce poskytovány od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin. Čas,
četnost a rozsah služeb se sjednává s uživatelem individuálně, vždy podle jeho potřeb, s ohledem na
rozsah nabízených služeb a možnosti poskytovatele.
Informace k telekontaktní službě:
Jedná se o systém tísňového volání umožňující uživatelům spojení s dispečinkem s nepřetržitou
službou. V případě nouze se jediným zmáčknutím tlačítka dálkového ovladače uživatel spojí s
obsluhou centrálního dispečinku. Ten funguje nepřetržitě 24 hodin denně a zajistí potřebnou pomoc.
Technologie TKP se skládá z telekontaktní jednotky umístěné u uživatele a centrálního dispečinku.
Zmáčknutí tísňového hlásiče umožní spuštění hlasitého telefonu. TKP usnadňuje život nejen
samotným starším či zdravotně postiženým spoluobčanům, mnohým umožní setrvání doma, ve
vlastním prostředí, aniž by museli trvale využívat služeb různých pečovatelských zařízení, ale i jejich
blízkým, kteří o ně pečují. Tato služba je vhodná pro občany, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního
postižení potřebují stálé spojení s případnou pomocí – například: při náhlém zhoršení zdravotního
stavu, při pádu a nemohou sami vstát, dosáhnout na telefon, nemohou si vzpomenout na telefonní
číslo lékařské pohotovosti, policie, hasičů, při napadení, při haváriích v bytě, pokud se nemohou
dovolat žádné pomoci…
V současné době je napojeno cca 60 obyvatel Jihočeského kraje. Náklady spojené s montáží přístroje
APHISZ budou hrazeny z grantu Jihočeského kraje.

ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014
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
3. 10. 2013 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
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vzduchovky, hod granátem apod. Naše hlídka se umístila na 3.- 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 doprovázela. Děkujeme také rodičům: paní K. Honsové, paní P. Koláčkové a panu J.
Indrovi, kteří zajistili dopravu do Č. Krumlova a zpět.
Podzimní ovocná slavnost
Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2013 po podzimních prázdninách připravujeme ve škole tradiční podzimní
projekt, který je letos motivovaný podzimním ovocem. (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 v pátek 1. 11. 2013 v 15:30 v budově školy PODZIMNÍ OVOCNOU SLAVNOSTÍ.
Tímto srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ

HOŘICKÁ PODZIMNÍ BURZA
S nastupujícími chladnými dny Vás jako již tradičně zveme na akci Českého červeného kříže
s názvem
Hořická podzimní burza aneb Lidé lidem. Přijďte se podívat, darovat, nakoupit … oděvy, obuv,
hračky …
Těšíme se na Vás v Kulturním domě v Hořicích na Šumavě ve dnech:
 pátek 8.11. 2013 od 14.00 - 17.30 hod.
 sobota 9.11. 2013 8.00 - 12.00 hod.
Zájemci o darování věcí se mohou domluvit ohledně předání na těchto telefonních číslech:
774 277 080, 608 203 374
Ččk

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MASOPUST
V pátek 8.11.2013 se koná schůze o.s. Masopust v restauraci U Pranýře od 19:00 hodin. Žádáme
všechny zájemce o hojnou účast. Na této schůzi bude připravován další ročník Masopustu.
Karel Krčál

VÝLOV MÝTSKÉHO RYBNÍKU
Zveme tímto všechny hořičáky na nevšední podívanou při výlovu mýtského rybníku. Lovit budeme
tento pátek, 25. října 2013 od 10:00 hodin. Z organizačních důvodů nemůže být výlov uskutečněn o
víkendu.
Pro všechny, kteří budou mít zájem o koupi živé ryby, budeme mít cca od 12:00 do 14:00 hodin
připravené Amury dle vlastního výběru za cenu 70,- Kč/1 kg živé váhy. Žádáme všechny, kteří budou
mít zájem o rybu, aby si s sebou přinesli tašku
Kluci v akci: M. Harenčák, J. Böhm, V. Salaj
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