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ZASTUPITELSTVO č. 9 z 16. 12. 2014
č. usnesení: 9/2/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové provizorium na období 1. – 3. 2015 takto:
a. Obec Hořice na Šumavě hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu obce a obce, přičemž
dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Dle možností bude dodržen
objem čerpání měsíčních výdajů ve výši odpovídající 1/12 ročního rozpočtu roku 2014.
b. Přednostně je poskytován příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské
škole v Hořicích na Šumavě.
c. Obec hradí závazky plynoucí z již uzavřených smluv a jiných stávajících právních závazků.
d. Obec může hradit mimořádné výdaje, které převyšují nejnutnější výdaje zabezpečující běžný
provoz a havarijní opravy.
č. usnesení: 9/3a/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 Zřizovací listinu Základní
školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě.
č. usnesení: 9/3b/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Základní školy a Mateřské
školy v Hořicích na Šumavě účinná od 1. 1. 2015.
č. usnesení: 9/4/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, že ke dni 31. 12. 2014 proběhne řádná
inventarizace majetku obce, kterou provede inventarizační komise ve složení: předseda Milada
Nováková, členové Dagmar Blažencová, Petr Tröster a Vladislav Otta. Tato komise bude inventovat
budovy, stavby, DNIM, ONM, DHM, DDHM, pozemky, akcie, pohledávky, půjčky, zálohy, úvěry a ceniny.
č. usnesení: 9/5/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat část pozemku p.č. 915/2 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/6/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje navržené členy povodňové komise ve složení Martin
Madej, Milada Ottová, Petr Tröster, Vladislav Otta, Josef Furiš.
č. usnesení: 9/7/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání –
provozování občerstvení s příslušenstvím – o celkové výměře 29 m2 ve stavbě občanského vybavení
bez č.p./č.e., která je součástí pozemku - stavební parcely č.st. 412 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec
Hořice na Šumavě. Předmětný prostor sloužící k podnikání je stavebně určen k provozování
občerstvení a není vybaven žádným vnitřním vybavením.
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č. usnesení: 9/8/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě pověřuje starostu obce oslovením nájemníků v č.p. 10 Hořice
na Šumavě s nabídkou odkupu jednotlivých bytových jednotek s příslušenstvím za cenu 3.100,- Kč za
1 m2.
č. usnesení: 9/9/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje finanční příspěvek pro Český svaz včelařů, o.s., ZO
Český Krumlov, evidenční číslo 20804.
č. usnesení: 9/10/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá zájem se podílet na spolufinancování protidrogových
služeb na území Jihočeského kraje.
č. usnesení: 9/11/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Pasport místních komunikací zhotovený firmou
PasProRea, s.r.o., IČ: 02343100, se sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín.
č. usnesení: 9/12/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1201/1 v k.ú. Mýto u
Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě označený dle GP č. 136-367/2014 jako pozemek parc.č.
1201/5. o výměře 80 m2 za cenu 25,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené (poplatky, GP) panu
Karlu Malenovskému.
č. usnesení: 9/13/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zřízení věcného břemene podle ve smyslu § 25 odst.
4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice na části pozemku parc.č. 807/1 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za
jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč bez DPH dle smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB014330021873/002 a pověřuje starostu jejím podpisem. Rozsah věcného břemene je vymezen GP č.
427-854/2014 zhotovený firmou SETERM a.s., který je součástí smlouvy.

70. výročí SDHO Hořice na Šumavě
Srdečně zveme všechny členy SDHO na valnou hromadu SDHO u příležitosti výročí 70 let založení
sboru dobrovolných hasičů. V sobotu 31. 01. 2015, začátek v 13:00 hodin v restauraci U pranýře.
starosta SDHO Hořice na Šumavě Alexander Turzák

PF 2015 - SLOVO SENÁTORA TOMÁŠE JIRSY
Vážení spoluobčané, rád bych Vám popřál do nového roku 2015 vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Jsem z generace, která v mládí nezažila internet a mobilní aplikace a tak jsem celý život žil s knihami.
Nevím, zda mi to někdy nebude ke škodě, ale u knih jsem zůstal a facebooku a dalším elektronickým
komunikačním kanálům se spíše vyhýbám. Snažil jsem se k tomu vést i své děti, ale nevím, zda uspěji
u vnoučat. Každého intenzivního uživatele elektronických komunikačních možností by však měla
varovat kniha německého psychologa Manfreda Spitzera „Digitální demence“. Recenze na tuto knihu
zněla příznačně: „Kdyby Jobs vyrůstal s iPadem, nevymyslí ho“. Kromě toho, že internet a další
elektronické možnosti usnadňují komunikaci, vedou ale na druhou stranu k devalvaci informací a
hodnot: kdysi vzývaná informační dálnice mnohdy připomíná žumpu. Dnes může kdokoli cokoli
napsat … proto nesedím u počítače, ale stále čtu knihy.
Rád bych vám popřál do nového roku vše nejlepší, ale svět kolem nás je natolik složitý, že mohu pouze
doufat, že to bude šťastný rok. Myslím si, že největším problémem současné Evropy je cca deset
milionů válečných uprchlíků na jižních hranicích Evropy. Na jedné straně zcela jistě cítíme
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křesťanskou a historickou tradici pomoci trpícím lidem bez domova, na druhé straně vidíme důsledky
vzniku muslimských komunit v západní Evropě. V Marseille či Paříži jsou dnes čtvrti, do nichž se
policie bojí vstoupit, čtvrti, které mají vlastní islámskou samosprávu, pravidla a zákony. Vyšlo mnoho
knih, které tuto problematiku popisují, bývalý člen správní rady německé Bundesbanky Thilo Sarrazin
napsal slavnou knihu “Německo páchá sebevraždu“, ve zkratce o tom, že za dvě generace bude
Německo muslimské. Dvě generace, to je cca 40 let a naši vnuci toho tedy budou svědky. Italská
novinářka Oriana Fallaci popsala tisícileté úsilí muslimů o dobytí Evropy a jejich současné úspěchy
v útlé knížce „Síla rozumu“ a všem ji doporučuji. Také jste byli v šoku, že před letošními Vánocemi
francouzské soudy nařídily některým radnicím odstranit jesličky z radnic?
Rád bych vám popřál do nového roku vše nejlepší, ale velký problém s neznámou budoucností je
samozřejmě válka na východě Ukrajiny. Všichni doufali, že konflikt ukončí „ruská“ zima, ale ta letošní
je teplá a válčí se dál. Každý vyhaslý lidský život je tragédie a na východě Ukrajiny nemine den, aby
nezahynulo několik lidí. Ještě před vypuknutím „Majdanu“ vydal americký historik Timothy Snyder
knihu „Krvavé země“, historii XX. století Ukrajiny, Běloruska a pobaltských zemí, kde vysvětluje, jak se
stalo, že v době míru zahynulo v těchto zemích 7 milionů lidí a v době války dalších 7 milionů lidí.
Krvavé země. Z knihy se stal bestseller a „Majdan“ na knihu, bohužel, plynule navázal. Evropská unie
krizi na Ukrajině nezvládla a v současné situaci Evropské unii (a nám) nezbývá, než Ukrajině půjčovat
(dávat) a doufat, že v ní nevypuknou sociální bouře, které by válku mohly rozšířit do vnitrozemí.
Znamenalo by to miliony uprchlíků i na východní hranici EU. Snyderova kniha zcela jistě stojí za
přečtení.
Rád bych vám popřál do nového roku 2015 vše nejlepší, ale obávám se, že Evropská unie, ve které
žijeme, má (kromě výše uvedených) další dva velké problémy: nezvládnutá expanze společné měny
EURO. V jižních státech Evropy je důsledkem zavedení EURO mimo jiné padesáti procentní
nezaměstnanost mezi mladými lidmi do pětadvaceti let. Umíte si to někdo představit u nás? Abych
neodkazoval pouze na polemiky k EURO prezidenta Václava Klause, za dvě zásadní knihy k tématu
považuji knihu již zmíněného Thilo Sarrazina „Evropa EURO nepotřebuje“ a knihu Davida Marsche
“EURO, boj o osud globální měny“. Kritika o Marshově knize říká, že se čte jako politický thriller.
Kromě EURO vidím problém Evropské unie ve stále narůstající nadměrné byrokracii a administrativě.
Stručně řečeno, náklady na udržení systému začínají být větší než výnosy. Historici se shodují na tom,
že současný stav připomíná stav historických říší před jejich rozpadem. Při svých návštěvách Bruselu
skutečnost vidím na vlastní oči: bruselská byrokracie žije ve věži ze slonové kosti a nevnímá reálný
život. Krátce před Vánoci vyšla poslední kniha, o které se chci zmínit. Christopher Clark „Náměsíčníci“.
Kdybych mohl, nařídil bych ji za povinné čtení pro všechny politiky. „Náměsíčníci“ je kniha o tom,
s jakou lehkostí před sto lety tehdejší politici zahájili nejkrvavější válku historie. Vládli světu, ale
chovali se jak náměsíčníci.
Vím, že řada z vás nebude s některými mými výše uvedenými obavami souhlasit. Knihy neuvádím
proto, abych prokázal svoji sečtělost, ale proto, že jsem nad nimi připraven diskutovat.
Vážení spoluobčané, přes všechno výše uvedené věřím, že i příští rok bude šťastný a veselý. I když nás
obklopuje složitý svět, záleží hodně na nás, jaký si nový rok uděláme. Zda na sebe budeme hodní,
ohleduplní, zda se budeme na sebe usmívat a pomáhat si. Budeme-li se tak chovat, budeme mít určitě
hezký rok 2015.
Váš Tomáš Jirsa
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Klub Cvrček
Klub Cvrček pro děti (od narození) a rodiče je pro Vás otevřen každý čtvrtek v hořické knihovně ve
druhém patře obecního domu. Podle zájmu připravujeme program pro maminky i děti, ale přijít můžete i jen
tak, odpočinout si ;-).
Program na únor:
5. 2. JEN TAK*
12. 2. Dílnička s motýlky + JEN TAK*
19. 2. JEN TAK*
26. 2. Cvičíme s dětmi + JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, sezení pro děti i dospělé, kávička, průlezka
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás.
Lenka Indrová

Výukové a vzdělávací centrum v Černé v Pošumaví
Aktuální skupinové kurzy:
Němčina pro začátečníky – od 23.2. každé pondělí od 19h, 15x1,5h=3000,Angličtina pro začátečníky – od 24.2. každé úterý od 19h, 15x1,5h=3000,Orientální břišní tanec – začátečníci – středa od 18h, 50,-/h/os.
Orientální břišní tanec – mírně pokročilí – středa od 19h, 50,-/h/os.

Individuální výuka:
 příprava na státní maturitu z matematiky
 příprava na přijímací zkoušky z matematiky, chemie, biologie a fyziky na VŠ
 příprava na přijímací zkoušky z matematiky na víceletá gymnázia, SŠ a gymnázia
 angličtina
 orientální břišní tanec, joga, cvičení na velkých míčích
Dále nabízíme:


doučování chemie, matematiky, biologie, fyziky a příbuzných předmětů v úrovni ZŠ, SŠ i
VŠ (výuka možná kdykoli)

Podrobnější info o kurzech:
www.facebook.com/pages/Výukové-a-vzdělávací-centrum-v-Černé-v-Pošumaví/
nebo na níže uvedeném kontaktu
Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40
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ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
POZVÁNKA K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče,
přijměte Vy osobně a Váš budoucí prvňáček mé pozvání k zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské
školy v Hořicích na Šumavě, který se koná ve středu 28. 1. 2015 v budově Základní školy od 13:00 do 17:30
hodin.
Do 1. ročníku základní školy budou zapsány děti, které do 31. 08. 2015 dovrší šestého roku věku, a dále děti,
kterým byl ve školním roce 2014/2015 povolen odklad začátku povinné školní docházky v souladu s níže
uvedenými kritérii.
Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok
2014/2015, se musí rovněž dostavit k zápisu.
Rodiče, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, předloží rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz a doloží své
trvalé bydliště.
Můžete též vyjádřit své přání týkající se odkladu začátku povinné školní docházky. O tento odklad žádáte
ředitele školy (nejdéle však do 31. 5. 2015!).
K odkladu jsou nutná vyjádření
1.

příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologická poradna)

a
2.

odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Obě vyjádření jsou nutná. O odkladu následně rozhodne ve správním řízení ředitelka školy.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě a Dotazník
pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (případně Žádost o odklad školní docházky) obdržíte a vyplníte u zápisu, nebo si
je můžete stáhnout na www.zshoricenasumave.cz v položce ZŠ – FORMULÁŘE KE STAŽENÍ – Žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání (nebo Žádost o odklad povinné školní docházky nebo Dotazník pro rodiče) - ke
stažení zde - a přinést již vyplněné.

Mgr. Jana Čurdová
ředitelka školy

Olejový bandita
Naše škola je zapojena do projektu Olejový bandita – což je sběr použitého rostlinného oleje. Z hořické školy se
prozatím do sběru zapojilo 10 dětí. Nejvíc oleje zatím nasbíraly Natálka Ottová a Amálka Pflegerová.
V současné době proběhlo dílčí vyhodnocení sběru.
Naše základní škola se umístila na 1. místě díky Natálii Ottové, která od začátku školního roku do 16. 1. 2015
nasbírala 90,5 litrů oleje. Prvních deset nejlepších sběračů ze všech zúčastněných jihočeských škol (je jich asi
15) získalo 2 vstupenky na hokejový zápas v Českých Budějovicích. Soutěž ale pokračuje dál a také ostatní děti
mohou získat do konce školního roku další ceny.
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V ZŠ se v nejbližší době těšíme na:


návštěvu místní knihovny spojenou s besedou o dětské literatuře



besedu s anglickou spisovatelkou Zoe Brooker o předmasopustních tradicích v Anglii



školní kolo přehlídky dětských recitátorů nazvané: Dětská scéna-přehlídka dětské recitace 2015



výchovný koncert v ZUŠ v Českém Krumlově pro žáky 3. až 5. ročníku na téma Komorní hudba

Připomínáme, že:
nadále pokračujeme ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů, použitých baterií, tonerů a cartridgí z tiskáren.
Krabice na tento druh odpadu jsou umístěny ve vestibulu základní školy. Pokud máte doma zmiňovaný odpad,
můžete využít naší nabídky a vyhodit ho do určené krabice. Odpad bude následně ekologicky zlikvidován.
Za ZŠ Mgr. Jana Čurdová

DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA HOŘICE NA ŠUMAVĚ, o. s.
Dětský karneval
Dětský karneval se uskuteční v sobotu 7. 2. 2015 od 15:00 hodin v hořickém kulturním domě. Čeká Vás
odpoledne plné her, soutěží, tance a zábavy. Všichni jste srdečně zváni.

Jana Čurdová
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