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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Upozorňujeme všechny zájemce o využívání tělocvičny, aby si přišli na OÚ vyměnit klíče a
upřesnit aktuální časy, protože tělocvična je již provozuschopná. Zároveň žádáme všechny
uživatele, aby byli opatrní, dokud nebudou instalovány do oken bezpečnostní sítě (cca 14
dní). Děkujeme za pochopení.
 Sběrný dvůr v Hořicích vybudujeme až na jaře příštího roku. Máme vše připraveno, ale díky
administrativním průtahům to do letošní zimy nebylo možné stihnout.
 Prodej vánočních stromků bude probíhat na náměstí od úterý 17.12. (10:00 –15:30), ve
středu 18.12. (10:00-17:00) a ve čtvrtek 19.12. (10:00-15:30) za jednotnou cenu 80,-Kč.

RESTAURACE U PRANÝŘE
Restaurace "U pranýře" Vás zve :
22.-23.11.2013 na Vepřové hody - přijďte ochutnat jelítka, jitrnice, tlačenku a jiné dobroty z
pašíka. 29.11.2013 - od 20 hod proběhne výroční akce - "Rok spolu"- přijďte s námi strávit
příjemný večer a oslavit roční výročí místního hospodského. Večerem Nás bude provádět Pepa
Litvan a jeho vypalovačky, nebude chybět drobné občerstvení. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se
na Vaší návštěvu.

DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA
Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě, o. s. Vás srdečně zve v sobotu 14. 12. 2013 od 16:00
hodin do hořického kulturního domu na premiéru pohádky Heleny Lisické a Josefa Miroslava
Bourka „Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty“.
Za divadelní spolek Jana Čurdová

ZASTUPITELSTVO č. 13 z 29. 10. 2013
č. usnesení : 13/2/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 1/13 v příjmech i ve výdajích
2.212.000,- Kč, které tvoří přílohu č.1 zápisu z jednání zastupitelstva.
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č. usnesení : 13/3/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje provedení vícepráce na investiční akci snížení
energetické náročnosti výměna zdroje tepla a zateplení ZŠ a MŠ dle předloženého návrhu v rozsahu
47.674,- Kč včetně DPH.
č. usnesení : 13/4/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje kontokorentní rámec na běžném účtu u České
spořitelny, a.s. na 1.000.000,- Kč.
č. usnesení : 13/5a/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje projekt Oprava propustku a komunikací č.
HO/09/13 zpracovaný Ing. Janem Bouchalem-SysTech, Lannova 208/10, České Budějovice, IČ:
48234419 za cenu 54.000,- Kč bez DPH.
č. usnesení : 13/5b/2013
Na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených
obci povodněmi v roce 2013 zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje akci Oprava propustku
a komunikací dle projektu č. HO/09/13 zpracovaného Ing. Janem Bouchalem-SysTech, Lannova
208/10, České Budějovice, IČ: 48234419.
č. usnesení : 13/5c/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje výběr zhotovitele firmu SWIETELSKY stavební s.r.o.,
IČ: 48035599 na akci Oprava propustku a komunikací dle projektu č. HO/09/13 zpracovaného Ing.
Janem Bouchalem-SysTech, Lannova 208/10, České Budějovice, IČ: 48234419 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení : 13/6/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, že na odstranění škod vzniklých při povodních
2013 narušením a sesutím svahu na parcelách parc.č. 1195 a 940/3, v k.ú. Hořice na Šumavě, obec
Hořice na Šumavě požádá v rámci programu MŽP 115270 Likvidace škod po živelních pohromách o
poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu (dotaci) na akci: Sanace narušeného ujíždějícího svahu
na parcelách parc.č. 1195 a 940/3, v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě. Zastupitelstvo
obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, že z vlastních zdrojů obce bude uhrazena finanční spoluúčast
dle podmínek požadované dotace.
č. usnesení : 13/7/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje přijetí daru - parcely p.č. 1826/11 o výměře 1491
m2 v katastrálním území Hořice na Šumavě se všemi právy a povinnostmi do svého výlučného
vlastnictví od ČR - ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, IČ: 65993390. Na tomto pozemku se nachází
stavba místní komunikace ve vlastnictví obce Hořice na Šumavě. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
darovací smlouvy č. 02-39/MK/D/Za a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení : 13/8/2013
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. 476/7 v k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za
jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč bez DPH na základě smlouvy č. 014130003132/001 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení : 13/9/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 101 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 340 m2 panu XXXXX, bytem Hořice na Šumavě 10, 382 22
za 1,- Kč / 1 m2 / rok.
č. usnesení : 13/10/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat část parcely parc.č. 149/1 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě a část parcely 133/3 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice
na Šumavě.
č. usnesení : 13/11a/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje na základě vyhodnocení veřejné zakázky Sběrný
dvůr Hořice na Šumavě – stavební část dle doporučení hodnotící komise nejvýhodnější nabídku
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firmy Strabag a.s., o.z. České Budějovice, IČ: 6083874 za nabídnutou cenu 448.128,64 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení : 13/11b/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje na základě vyhodnocení veřejné zakázky Sběrný
dvůr Hořice na Šumavě – technické vybavení dle doporučení hodnotící komise nejvýhodnější
nabídku firmy MEVA – CB s.r.o., IČ:65006020 za nabídnutou cenu 1.185.150,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení : 13/11c/2013
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje mandátní smlouvu O výkonu inženýrské činnosti –
technického dozoru investora s Pavlem Peroutkou DiS. IČ: 76333396, týkající se akce Sběrný dvůr
Hořice na Šumavě 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.

ZŠ a MŠ V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ
PODZIMNÍ OVOCNÁ SLAVNOST – PROJEKT PODZIMNÍ OVOCE
Ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2013 probíhal ve škole tradiční podzimní projekt. Ten byl v letošním roce
motivován ovocem, které v Čechách sklízíme v tomto ročním období. Žáci z celé školy byli rozděleni
do 3 skupin. Každá skupina pod vedením jedné paní učitelky zkoumala vybraný druh podzimního
ovoce, konkrétně jablka, švestky a hrušky. Děti zábavnou formou poznávaly, vyhledávaly
a zpracovávaly informace týkající se historie, pěstování a využití daného druhu ovoce u nás, vyráběly
dekorace, vymýšlely a psaly příběhy i básničky, poznávaly anglická slovíčky, zpívaly a řešily
matematické šifry. Každá skupina si připravila prezentaci o daném druhu ovoce. Součástí projektu
bylo samozřejmě vaření a pečení slaných i sladkých pokrmů z jablek, švestek a hrušek. Vaření je u
dětí velmi oblíbenou činností.
Projekt byl zakončen v pátek 1. 11. 2013 odpoledne ve škole PODZIMNÍ OVOCNOU SLAVNOSTÍ.
Všichni přítomní mohli shlédnout připravené prezentace dětí, poprvé v elektronické podobě. Po té
byla ve školní jídelně připravena ochutnávka tradičních i netradičních pokrmů. A samozřejmě
nechyběly ani vyřezané dýně, které nádherně zářily do tmy. Při odchodu domů si děti posvítily
vlastnoručně vyrobenými lampiony.
Velké poděkování patří všem sponzorům:
 Leontýně Maurerové a paní Žanetě Čurdové za darování ovoce k výrobě pokrmů
 Paní Veronice Benediktové, Verunce Bartošové a paní Zlatce Anderlové za darování
okrasných dýní
 Dýně k vyřezávání darovali: Leontýna Maurerová a Štěpán Märtl
Ještě jednou moc děkujeme.
V prosinci nás čeká:
 Mikulášská nadílka
 Spaní ve škole 12. 12. 2013
 Tradiční vánoční besídka spojená s vánočním jarmarkem 18. 12. 2013
 Vánoční jarmark proběhne před besídkou v kulturním domě (čas bude upřesněn
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na plakátkách před akcí). Všechny vánočně dekorační předměty k prodeji vyrábějí děti ve
spolupráci s paní učitelkami, vedoucími kroužků a paní K. Honsovou ve škole a keramické
dílně.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL STOLNÍCH HER
Dovolujeme si Vás pozvat dne 8. prosince od 14 do 17 hodin do herny v salónku restaurace U
pranýře v Hořicích. Čekají Vás desítky otevřených deskových, kostkových, karetních i jiných,
strategických, vědomostních, logických, párty i oddychových her. Vybere si každý ve věku od 2 let po
dospělé, máme hry pro 1 až 16 hráčů.
Na akci si můžete prohlédnout a celé odpoledne dle libosti hrát kteroukoliv z otevřených her.
Ochotně Vám vysvětlíme pravidla. Hry je možné si zapůjčit na vyzkoušení, koupit, případně objednat
za velmi pěkné ceny. Přijďte najít inspiraci na pěkný dárek.
Přijďte si zahrát!
Za všechny herní nadšence Lenka Indrová www.IN-HRY.cz

LIPNO CARD
Pro občany trvale žijící v obcích Svazku Lipenských obcí (Černá v Pošumaví, Frymburk, Hořice
na Šumavě, Horní Planá, Ktiš, Loučovice, Nová Pec, Přední Výtoň, Stožec, Vyšší Brod) připravila
společnost LIPENSKO kartu, se kterou bude možné čerpat slevy a výhody, a to po celý rok, tedy od 1.
listopadu 2013 do 31. října 2014. Po ukončení zimní sezóny, nejpozději 1. dubna 2014, budou na
kartu automaticky nahrány služby na letní sezónu. LIPNO CARD lze zakoupit v Infocentru Lipno
za 20,- Kč a čerpat tak slevy na různé druhy sportovních, kulturních, gastronomických i zábavních
služeb a aktivit nejen na Lipensku. Slevu s LIPNO CARD můžete využít například u následujících
služeb:
Zakoupení skipasu ve Skiareálu Lipno:
5 % na vícedenní skipas (> 1,5 dne) během celé zimní sezóny 2013/14
20 % na vícedenní skipas (> 3 dny) v období 6. 1. - 31. 1. 2014
20 % na vícedenní skipas (> 2 dny) v mimosezóně (tj. do 20. 12. 2013 a od 17. 3. 2014)
50% na 1 večerní lyžování při zakoupení vícedenního skipasu (> 3 dny) během celé zimní sezóny
2013/14
Zapůjčení lyžařského vybavení v půjčovně INTERSPORT RENT v Lipně nad Vltavou:
10 % na skipas pouze při zapůjčení lyžařského setu
15 % na lyžařský servis
Hopsárium Lipno:
15 % do 14 hod.
Aquaworld Lipno – bazén:
15 % do 14.00 hodin v období od 21. 12. 2013 do 16. 3. 2014
30 % do 14.00 hodin v období do 20. 12. 2013 a od 17. 3. 2014
Aquaworld Lipno – sauna:
30 % během celé zimní sezóny 2013/14
Stezka korunami stromů Lipno:
k 1 zakoupené jízdě tobogánem druhá zdarma
Bobová dráha Lipno:
1 jízda zdarma při zakoupení 5 jízd
Aktuální seznam více jak 60 služeb, které lze s LIPNO CARD výhodně čerpat, naleznete na
www.lipnocard.cz. Přijďte si pro svou LIPNO CARD do Infocentra Lipno, které je otevřeno denně od
9.00 do 16.00 hodin.
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