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2014

RESTAUROVÁNÍ KAŠNY
Započali jsme restaurátorské práce na naší největší kašně v parku. Na tuto akci se nám podařilo
zajistit prostředky (99%) z programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury.
Máme zpracován restaurátorský záměr na opravu celé naší unikátní soustavy všech sedmi kašen a
každoročně bychom rádi opravili další. To se samozřejmě bude odvíjet od toho, kolik prostředků se
nám podaří z tohoto programu získat. Z důvodu restaurátorských prací budeme moci ostatní kašny
napouštět až po provedení obtoku této kašny tak, aby bylo možné ji samostatně uzavřít, což
v současnosti nelze. Práce budou probíhat cca 6 měsíců. Během provádění těchto prací dbejte,
prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu v parku.
Martin Madej

MÁJKA 2014
Zveme všechny malé i velké na hřiště na oslavu pálení čarodějnic spojenou se stavěním máje.
Program akce:
08:00 – 11:00 příprava a stavění máje
Od 13:00 volná zábava pro děti – kromě toho, že se děti mohou do sytosti vyřádit na dětském
hřišti, nebude samozřejmě chybět i obří nafukovací skluzavka, která bude k dispozici až do 19:00
16:15 – 17:15 čarodějnický program pro děti (na každého pak čeká dárkový balíček, ve kterém
mimo jiné dobroty nebude chybět párek a chleba na opečení u ohně)
Všechny děti mají také zajištěnu točenou limonádu zdarma.
17:00 zapálení ohně a začátek programu pro dospělé
K příjemnému posezení bude hrát kapela "STOPAŘI".
Pro všechny připravujeme grilované maso za symbolickou cenu 20,- Kč.
Děkujeme všem sponzorům a každému, kdo nám přijde pomoct.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás
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ZASTUPITELSTVO č. 3 z 25. 02. 2014
č. usnesení : 3/2/20
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě doporučuje pronajmout byt 1 + 1 v č.p. 6 Hořice na Šumavě
paní XXXXX na dobu určitou 6 měsíců s tím, že nájem může být o tuto dobu prodlužován.
č. usnesení : 3/3/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočet obce pro rok 2014, příjmy 22.732.000,- Kč,
výdaje 22.845.000,- Kč a financování - 113.000,- Kč.
č. usnesení : 3/4/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zadat práce na restaurování kamenné kašny č. I.
v Hořicích na Šumavě panu MgA. Lukáši Hosnedlovi, ak. soch. a rest. , Dolní náměstí 759, 373 44 Zliv,
IČ:735 32 967, číslo licence MKČR č.j. 9968/2004 za nabídkovou cenu 620.540,- Kč s DPH.
č. usnesení : 3/5/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodeje části pozemku parc.č. 101 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 3/6/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. st.-89 v k.ú. Šebanov, obec
Hořice na Šumavě o výměře 56 m2 za cenu 200,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené (smlouva,
poplatky) paní XXXXXX.
č. usnesení : 3/7/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat dům občanské vybavenosti č.p. 46
včetně parcely parc.č.st. -46/1 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení : 3/8/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje odstranění billboardu na pozemku parc.č. 847/17
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.

KONTEJNERY NADACE ECO TEXTIL
Nadace ECO TEXTIL umístila do naší obce 2 kontejnery (u bývalé Aritmy a u paneláků) na staré
oblečení, boty a hračky.
Do těchto kontejnerů lze vhazovat nejen textil pro charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný
textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky
včetně plastových.
Tyto věci jsou určené k distribuci do azylových domů, dětských domovů či ústavů
sociální péče atd. Textil, který již dále využít nelze, míří k ekologické likvidaci, po které se vrací
zpět například v podobě hadrů na podlahu či jiných znovu využitelných produktů.
Těmito způsoby se využije 100% vybraného materiálu.
Podobně jako v Českém Krumlově bude obsah těchto kontejnerů pravidelně nejdříve předáván
místní pobočce Ččk, která bude moct to nejlepší použít pro potřeby jarní a podzimní burzy, o které
tímto nepřijdete. Věci z burzy, o které nemá nikdo zájem, končí pak právě v takovýchto kontejnerech.
Komu by tento způsob předání do burzy nevyhovoval, může samozřejmě věci předat osobě tak jako
doposud.
Martin Madej
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ZŠ a MŠ V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ
Přehlídka dětské recitace
Ve středu 19. 3. 2014 proběhlo ve škole školní kolo přehlídky dětských recitátorů nazvané: Dětská
scéna-přehlídka dětské recitace 2014. Školního kola se letos zúčastnilo rekordních 17 žáků.
28. 3. 2014 reprezentovalo 6 žáků naši základní školu v okresním kole této přehlídky v Českém
Krumlově.
0. kategorii (1. ročník) reprezentovali Jan Indra s básničkou M. Kratochvíla „Plž“ a Eliška Reslová
též s básničkou M. Kratochvíla „Pobláznění šneci“. Eliška se umístila na 2. místě a Honzík získal
místo 1.
V 1. kategorii (2. a 3. ročník) nás úspěšně reprezentovala Natálie Ottová z 3. ročníku, která svou
interpretací textu Karla Čapka „Dášenka pije mlíčko“ obsadila 3. místo.
2. kategorii (4. a 5. ročník) naši školu reprezentovali 2 recitátoři. Doubravka Kovalčíková z 5.
ročníku s básní Josefa Bruknera „Jednou“ a Pavel Koláček ze 4. ročníku, který recitoval text Vojtěcha
Steklače „Jak Aleš dostal papouška“. Pavel svou interpretací zaujal porotu natolik, že se umístil na 1.
místě a zároveň postoupil do krajského kola, které se koná 24. 4. 2014 v Českém Krumlově.
Přestože ve škole nemáme druhý stupeň, povedlo se nám i letos obsadit 3. kategorii (6. a 7. ročník),
ve které nás za dramatický kroužek reprezentovala Terezie Čurdová, která recitovala dva texty (M.
Kratochvíl „Podle televize,“ E. Michorová „Narodit se učiteli“) a umístila se na 2. místě.
Všech pět oceněných recitátorů získalo kromě diplomu také poukázku na finanční obnos, za který si
mohli vybrat v knihkupectví knihu dle vlastního výběru.
Mgr. Jana Čurdová
Český den proti rakovině
Jak už jsme vás informovali v minulém zpravodaji, žáci naší školy se opět aktivně zapojí do
celonárodní květinové sbírky, která proběhne 14. května 2014. Kytičky budou dopoledne nabízeny
ve škole a jejím okolí. Po 13. hodině budou děti s dospělým doprovodem (Klárou Furišovou,
Karolínou Honsovou a Klárou Märtlovou) procházet Hořicemi. Minimální prodejní cena jedné
kytičky je 20,- Kč.
I vašich dvacet korun může být opět součástí velké pomoci.
Recyklace
Naše škola se kromě sběru vysloužilých elektrospotřebičů a použitých baterií zapojila také do sběru
vypotřebovaných tonerů a cartridgí z tiskáren. Krabice na tento druh odpadu je umístěna ve
vestibulu základní školy. Pokud máte doma zmiňovaný odpad, můžete využít naší nabídky a vyhodit
ho do určené krabice. Odpad bude následně ekologicky zlikvidován.
Další novinkou, do které se škola zapojila je sběr použitého rostlinného oleje. Možná i Vy řešíte
otázku: Co s přepáleným olejem?
Přepálený rostlinný olej z pánve nebo fritovacího hrnce přelévejte do 1,5 nebo 2 litrové PET láhve.
Když bude láhev plná, dobře jí zašroubujete a odnesete do školy, kde si ji od Vás přebere odpovědný
pracovník.
Přinesený olej a tuk musí být použitý a nesmí být ničím ředěný! (Olej nesmí být znečištěn jinými
příměsemi - zejména minerálním olejem, živočišným tukem, vodou, zbytkem potravin). Strouhanka
je v malém množství tolerována. Finanční odměna, kterou škola za sebraný olej získá, bude použita
ve prospěch dětí ze ZŠ a MŠ.
Mgr. Jana Čurdová
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VÝSTAVA KE DNI ZEMĚ
Jako každý rok, tak i letos, jsme připravili výstavu výtvarných prací dětí z Mateřské školy v Hořicích
na Šumavě, které vytvořily v průběhu letošního školního roku. V MŠ každý rok Den Země oslavujeme
a našimi pracemi chceme ukázat, že se o naši planetu zajímáme a její přírodu chráníme.
Tímto Vás na tuto výstavu zveme.
Kde ji najdete? V budově obecního úřadu naší obce.
Přejeme Vám příjemnou podívanou!
Za MŠ: Olga Jindrová

DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA
V pátek 28. 3. 2014 jsme se s pohádkou Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty zúčastnili Krajské
postupové divadelní přehlídky dospělých souborů hrajících pro děti v Českém Krumlově. O víkendu
11. 4. – 13. 4. 2014 jsme tradičně absolvovali Krajskou postupovou přehlídku venkovských
divadelních souborů v Trhových Svinech.
Přestože ve Svinech je možné shlédnout i představení pro dospělé diváky, tento rok byl spíš ve
znamení pohádek. Obě přehlídky pro nás byly velice inspirativní a přínosem je, že také náš spolek
byl inspirací pro ostatní soubory. Značně potěšující bylo, že ze všech pohádek v Trhových Svinech
jsme právě my měli v hledišti největší počet diváků, přestože jsme byli posledním představením
přehlídky.
Jana Čurdová

HOŘICKÝ CVRKOT o. s.
Klub Cvrček – pro maminky s dětmi
Milé maminky (případně tatínkové) na mateřské dovolené,
od 15. května 2014 otevíráme v hořické knihovně v obecním domě dětský a maminkovský
koutek. Jde o to mít příležitost se potkat jinde než na ulici a dát i dětem prostor pro setkávání
s novými kamarády. Podle počtu a věku dětí a zájmu dospělých pak můžeme vymýšlet společné
aktivity a programy. Koutek bude otevřen každý čtvrtek od 9 do 11 hodin všem dětem od
narození. Najdete tu hry, hračky, hrací koberec, sezení pro malé i velké a (snad) dobrou společnost
.
Děkujeme obci za podporu a spolupráci!
Přijďte vypnout od každodenní rutiny.
Srdečně Vás zveme.
Za Hořický cvrkot, o.s.
Lenka Indrová
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