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2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Od 7. dubna začne probíhat zateplování kulturního domu, které bude trvat cca 3 měsíce.
Některé přípravné práce probíhají již nyní. Během této doby nebude možné kulturní dům
využívat. Prosíme, abyste v blízkosti stavby dbali zvýšené opatrnosti, především pak rodiče
dětí, které si u KD hrávají. Naši senioři o své pravidelné setkání nepřijdou. Tento rok se
uskuteční na konci září. Děkujeme za pochopení.
 Během měsíce dubna zahájíme také výstavbu stálého sběrného dvora v areálu obecních dílen.
Předpokládané ukončení stavby je koncem května. Poté bude SD neprodleně jednou až
dvakrát týdně otevřen. Z tohoto důvodu již neproběhne pravidelný jarní mobilní sběrný dvůr.
Martin Madej

JARNÍ BURZA - MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
S nastupujícími jarními dny si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Jarní burzu oděvů, hraček, knih,
obuvi a dalších potřebných věcí. Najdete nás v Kulturním domě v Hořicích na Šumavě v tyto dny:
pátek 21.března 2014 od 14.00 do 17.30 hod.
sobota 22.března 2014 od 8.00 do 12.00 hod.
Přijďte se podívat, darovat, nakoupit…...

Za Ččk Milada Ottová

ZASTUPITELSTVO č. 2 z 25. 02. 2014
č. usnesení : 2/2/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje návrh rozpočtu obce pro rok 2014, příjmy
22.732.000,- Kč, výdaje 22.845.000,- Kč a financování - 113.000,- Kč.
Návrh rozpočtu je součástí zápisu a bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce.
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č. usnesení : 2/3a/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Smlouvu o svícení, údržbě a provozování distribuční
soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení na základě metody Energy Performance and
Quality Contracting s Energie pod kontrolou, obecně prospěšnou společností, IČ: 29283272, se
sídlem Brněnská 3883/48, 69501 Hodonín.
č. usnesení : 2/3b/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pro realizaci této smlouvy rozpočet na svícení,
revitalizaci, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle předložené cenové kalkulace číslo 1392013 a
smlouvu o pronájmu distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení.
č. usnesení : 2/4/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s podporou dvou akcí z programu regenerace
ministerstva kultury. Z prostředků přidělených ministerstvem kultury tak podpoří ZO:
Akci paní XXXXXX a pana XXXXXX – stavební úpravy venkovské usedlosti č.p. xxx v Hořicích na
Šumavě (výměna oken) částkou 100.000,- Kč.
Akci obce Hořice na Šumavě – restaurování kamenné kašny č. I se sochou Jana Nepomuckého
v Hořicích na Šumavě částkou 615.000,- Kč.
č. usnesení : 2/5/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje finanční příspěvek Jihočeskému centru pro
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., se sídlem Nemocniční 586, 381 01 Český Krumlov.
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.

MASOPUST 2014
Děkujeme všem, kteří se zapojili do tradiční akce MASOPUST v Hořicích na Šumavě a pomohli při
jeho realizaci. Jenom díky mnoha obětavcům se tato akce uskutečnila a doufáme, že se líbila.
Poděkování si zaslouží obě koledy, muzikanti, všechny masky v průvodu a hlavně hořičtí občané za
přívětivé přijetí, občerstvení a finanční příspěvky, které budou jako každý rok použity na akce
hořických dětí.
Pokud se někomu masopust nelíbil, nebo jestli tam byly nedostatky, či jsme někomu způsobili
nějakou újmu, se moc omlouváme a jsme připraveni vše napravit, nebo nahradit. Zároveň slibujeme,
že se úlety v chování některých koledníků v průvodu nebudou již nikdy opakovat.
Chceme tradici masopustu u nás uchovat a dále rozvíjet.
Karel Krčál
předseda OS MASOPUST
Hořice na Šumavě
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DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA
Divadelní spolek Rolnička
V neděli 23. 2. 2014 jsme reprezentovali Hořice na Šumavě na soutěžní divadelní přehlídce
v Prachaticích, nazvané Štítek 2014. Jedná se o přehlídku divadelních her a pohádek pro děti.
Hodnotící porotou této přehlídky jsou samotní diváci, kteří svým hlasováním vybírají nejlepší
představení. V letošním roce se divákům (zejména dětským) nejvíce líbila pohádka Ženich pro čertici
aneb Sedmimílové boty v podání našeho spolku. Ocenění jsme v Prachaticích slavnostně převzali
v pátek 14. 3. 2014.
Jana Čurdová

ZŠ a MŠ V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ
Zápis do mateřské školy
Vážení rodiče,
přijměte pozvání k zápisu dětí do mateřské školy, který se uskuteční 2. 4. 2014 od 10:00 do 15:00
hod. Tiskopisy k zápisu (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Vyjádření lékaře) si můžete
kdykoliv vyzvednout u zástupkyně ředitelky pro MŠ paní O. Jindrové nebo v ředitelně školy. V den
zápisu si s sebou do MŠ přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzené vyjádření lékaře.
Žádost o přijetí můžete vyplnit přímo v MŠ v den zápisu.
Mgr. Jana Čurdová
ředitelka ZŠ a MŠ
Český den proti rakovině
Dne 14. května 2014 proběhne 18. 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 opět součástí velké pomoci.
Klára Furišová a Klára Märtlová

ALTESO NOČESTA
Alteso Nočesta a Musica Viva hledají nové posily pro mužské hlasy. Není třeba žádných zvláštních
dovedností, jen chuť občas si zazpívat se sborem, zajet na soustředění, vycestovat za vystoupením a
párkrát za rok obléct slušivé "kvádro" :-) Sloučený sbor je partou fajn lidí, kteří se rádi vidí a rádi
zpívají. Pokud chceš být jedním z nás, není nic jednoduššího, než se zkrátka přidat... Zkoušky jsou v
Plané každé pondělí od 19:00 do 21:00. Jezdíme autem a většinou máme volná místa. Přivítáme i
hluboký ženský alt.
Všem přejeme hřejivé slunečné jaro.
Barbora Tybitanclová
603 590 510
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INZERCE
TAXI PRO SENIORY - TEL.: 608 886 688, 388 440 665








Přeprava je určena pouze pro seniory věku min. 60 let a osoby se zdravotním postižením.
Tyto podmínky mohou být ověřeny na dokladech totožnosti, resp. platným průkazem ZTP.
Podmínkou pro přepravu je trvalé bydliště v Českém Krumlově nebo přilehlém okolí
do 20 km.
Senior taxi není vyhrazeno pro standardní taxi službu. Služba je určena výhradně pro seniory
a osoby se zdravotním postižením.
Přistavení vozidla bude na předem smluvené adrese. Taxi není možné zastavit na ulici, ani
zastihnout na místech vyhrazených pro taxislužbu.
V případě plného vytížení vozidla mají přednost cesty do nemocnice, k lékaři a přeprava
osoby s pohybovým omezením.
Taxi pro seniory je možné objednávat od pondělí do pátku ve vymezený čas od 07.00 do
16.00
Telefonickou, nebo písemnou objednávkou se mezi provozovatelem a objednatelem uzavírá
ústní smlouva o přepravě.

VÝLETY DO RUMUNSKA ZA NAŠIMI KRAJANY - ZA RUMUNSKÝMI ČECHY A SLOVÁKY
21. – 28.6. 2014 a 13. – 20.9. 2014
Po druhé světové válce po odsunu německého obyvatelstva v oblasti našeho pohraničí nastala velká
vlna dosídlení právě rumunskými Čechy a Slováky z oblastí, které navštívíme. V tomto roce jsme
připravili ve spolupráci s cestovní kanceláří DOVOLENÁ BANÁT s.r.o. dva výlety.
Podíváme se, kde a jak tam nyní žijí a podnikneme (není povinné) lehké výlety do nejbližšího okolí.
Ubytováni budeme v „české“ oblasti u místních lidí. Poskytnou nám nejen střechu nad hlavou,
snídaně, obědy a večeře, ale především si budete moci popovídat o historii osídlování níže
zmíněných míst i o současném nesnadném životě, kdy dochází postupně k vylidňování jak českých
tak slovenských vesnic.
Ve „slovenské“ oblasti budeme ubytováni v hotelu s termálním bazénem. A tamtéž budeme čerpat i
polopenzi. Nemineme důležitá místa společenského a kulturního života – některé místní školy,
kostely a obchůdky. Zejména se ale setkáme s místními faráři, budete mít příležitost se poptat po
svých známých a nahlédnout do matrik.
V obou oblastech nám bude k dispozici výklad místních rodáků. Ale zejména pro „slovenskou“ oblast
předpokládám v autobuse účastníky, kteří se zde buď narodili, nebo tu mají ještě kohosi z rodiny a
jistě se s nimi nejen setkají, ale i s námi ostatními se podělí o mnoho zajímavého.
V ceně výletu 8 600,- Kč na osobu je zahrnuto:
doprava pohodlným moderním autobusem s WC, ubytování u místních a v hotelu, vstup kdykoliv do
vnitřního i venkovního termálního bazénu, polopenze, možnost nahlédnutí do matrik, služby
průvodců, tištěný manuál s popisem navštívených míst
O přihlášky na výlety, doplňující dotazy, způsob platby, nástupní místa a o vše další, co vám
přijde na mysl pište na zeman.ozzy@seznam.cz, nebo volejte na mé tel. číslo 602468377
JAROSLAV ZEMAN, DiS
CESTOVNÍ AGENTURA – TRAVEL AGENCY
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