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ZÁŘÍ

KULTURNÍ DŮM
Dokončili jsme úpravy kulturního domu. Kromě zateplení, výměny oken a nového topení bylo nutné
opravit i střechu. Téměř po třiceti letech prošel revitalizací i interiér budovy. Zrenovovala se podlaha
na sále, pódium je jako nové, obnovila se šatna, máme nové záclony a závěsy, vše se vymalovalo a
důkladně uklidilo. Děkuji touto cestou za významnou pomoc divadelnímu spolku Rolnička a
především paní Maurerové z Třebonína za ušití krásných záclon, závěsů a jevištních sametových látek.
a
Martin Madej

SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad v Hořicích na Šumavě zve všechny seniory na 17. ročník „Setkání seniorů“. Toto setkání
se uskuteční dne 1. října 2014 od 15.00 hodin v kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Krásný program si pro Vás připravily děti z hořické školy. Hudba k poslechu i k tanci a občerstvení
zajištěno. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.
Dagmar Blažencová

JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ

VYSTOUPENÍ + TANEČNÍ ZÁBAVA

Milí Hořičáci, v rámci znovuotevření našeho kulturního domu Vás srdečně zveme, spolu s SDH Hořice,
na zábavné vystoupení Josefa Aloise Náhlovského. Na toto vystoupení naváže taneční zábava, o
kterou se postará Náhlovského kapela Kozí bobky.
Program akce: sobota 11. 10. 2014
20:00 Vystoupení Josefa A. Náhlovského
21:30 Kozí bobky
Máme pro Vás připravenou velmi bohatou tombolu s řadou hodnotných cen. 1. Cena je LED televize.
Vstupné je 150,- Kč v předprodeji a 190,- Kč na místě. Předprodej je na Obecním úřadě.
Kapacita je pouze 250 míst a je velice pravděpodobné, že bude naplněna již v předprodeji. Neváhejte,
prosím, a zakupte si vstupenky co nejdříve.
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VÝMĚNA LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Naše obec se dohodla na odběru el. energie pro obecní odběrná místa prostřednictvím obecně
prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou“ Tato společnost sdružuje již desítky obcí a
předpokládáme úsporu cca 20%. Tato společnost převzala také správu našeho veřejného osvětlení a
v rámci smlouvy budou nyní vyměněna všechna světla za nová s LED technologií. Nejdříve se mění
světla a následně všechny staré sloupy. Vše proběhne ještě v tomto roce a doufám, že k naší vzájemné
spokojenosti. Celý projekt nepřinese žádnou újmu obecnímu rozpočtu. Je financován prostřednictvím
úspory el. energie. Budete -li mít jakýkoliv dotaz nebo připomínku k této akci, neváhejte se na mne
obrátit.
M
Martin Madej

ODCHYT TOULAVÝCH PSŮ
Situace s volně pobíhajícími psi bez dozoru se nelepší. Policie nám s tím pomoci ze zákona nemůže a
volání odchytové služby je z hlediska vzdálenosti neúčinné, proto jsme přistoupili k následujícím
opatřením. Nechali jsme vyškolit našeho zaměstnance na odchyt toulavých a opuštěných zvířat a
zacházení s nimi. V prostorech sběrného dvora jsme zřídili kotec jako tzv. dočasné vhodné umístění. S
pomocí odchytové tyče, popřípadě i narkotizačních zbraní budeme tyto psi nekompromisně a cíleně
odchytávat. Takto odchycený pes bude nejprve umístěn do našeho kotce na jeden, max. 2 dny. Když si
pro něho majitel nepřijde, bude poté převezen do útulku pro psy. Na jeho majitele bude vždy oznámen
přestupek příslušnému správnímu orgánu, v souladu se zákonem o přestupcích. Toto je poslední
slovní upozornění pro ty, co si z toho dělají jen legraci. Hlídejte si své psy, jinak Vás to může přijít
pěkně draze.
Martin Madej

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Pátek 27. 6. 2014 byl posledním dnem starého školního roku. Tento den nám velmi zpříjemnil pan
Miroslav Madej, který každému školákovi věnoval 2 kopečky zmrzliny a velkou malinovku. Ještě
jednou moc děkujeme.
Prázdniny ale utekly jako voda a v pondělí 1. 9. 2014 jsme ve školní jídelně slavnostně zahájili nový
školní rok. Tento den byl obzvlášť slavnostní pro naše prvňáčky. Paní kuchařky pro ně připravily
zmrzlinový pohár. Další překvapení čekalo ve třídě, kde dostali učebnice a další pomůcky, které byly
letos netradičně zabaleny v dárkové krabici a děti je objevovaly postupně.
Ve čtvrtek 18. 9. 2014 jsme měli ve školce a škole vzácnou návštěvu. Přijel za námi pan kovář, který
dětem ukázal, jak se kuje železo. Děti tak měly možnost vidět zblízka tuto dnes již netradiční práci.
Každý školák si navíc odnesl vlastnoručně ukovaný hřebík (samozřejmě s pomocí pana kováře).
Mnohé děti tak zjistily, že tato práce není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá, ale zvládly to
všechny.
Tato akce se uskutečnila díky rodiči, který si nepřeje být jmenován. Tento rodič pana kováře zaplatil,
takže děti si vše užily naprosto zdarma a hlavně se mohly s touto prací seznámit, protože některé děti
tuto činnost ještě nikdy neviděly. Nejmenovanému rodiči moc děkujeme a velmi si toho vážíme.Ve
čtvrtek 25. 9. 2014 se uskuteční dlouho plánovaná dvoudenní návštěva dětí z karlštejnské školy.

Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40

Stránka 2

www.horicenasumave.cz

380 737 101

Pro děti a paní učitelky jsme připravili společný program a těšíme se, že všechny seznámíme s historií
i současným životem Hořic. Některé děti se těší na kamarády, které poznaly před dvěma roky, kdy
jsme my byli hosty na Karlštejně.
Co nás čeká?
2. 10. 2014 tradiční Den plný prevence v Českém Krumlově.
31. 10. 2014 Podzimní slavnost.
Mgr. Jana Čurdová

HOŘICKÉ TRHY
Děkujeme všem, kteří jste se letos zúčastnili Hořických trhů. Díky Vám se nám opět podařilo společně
zachovat jejich originální a klidnou atmosféru.
Vedle dvou desítek trhovců a dalších šikovných lidí jste si mohli v rámci doprovodného programu užít
mimo jiné i divadlo, koncert, přednášku a výstavu, které bylo možné zajistit díky finanční podpoře
obce a Jihočeského kraje. Děkujeme!
Začínáme „vařit“ program na příští rok, a tak se těšíme na Vaše nápady ;-).
VÝSTAVA JEŠTĚ V ŘÍJNU
Zveme Vás na výstavu Pranýř: Symbol moci a strachu, kterou jsme otevřeli v rámci trhů. Výstavu si
můžete v klidu a zdarma prohlédnout ještě do konce října v prvním patře hořického obecního domu.

KLUB CVRČEK
KLUB CVRČEK
Od září jsme opět rozjeli činnost dětského a maminkovského Klubu Cvrček, který je pro Vás a Vaše
děti (od narození) otevřen každý čtvrtek od 9 do 11 hodin 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 říjen:
2. 10. JEN TAK*
9. 10. Kaňkování (stačí umět sedět ) + JEN TAK*
16. 10. JEN TAK*
23. 10. Masáže batolat + JEN TAK*
30. 10. JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, sezení pro děti i dospělé, kávička
Přijďte se podívat. Těšíme se na nové kamarády - ležící, lezoucí i běhající .
Za Hořický cvrkot, o.s.
Lenka Indrová
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SOUTĚŽ „BOJ O ZLATOU UDICI“ - OHLÉDNUTÍ
Letošní rybářská soutěž pro děti se konala 6. září 2014. Soutěže se zúčastnilo celkem 41 dětí. Jelikož
se letos přihlásilo pouze 17 dětí z naší obce, byli jsme nuceni zbylá místa obsadit dětmi z okolních
obcí. Děti si vedli ve zdolávání ryb velmi dobře a mnohým se podařilo ulovit velké kapry o velikosti až
70 cm.
Po vyhodnocení výsledků si na stupínek za 1. místo stoupla Karolína Mikešová, na stupínek za 2. místo
si stoupl Kristián Lamač a 3. místo si vybojoval Adam Šuhaj. Ostatní děti, které neměly tolik
rybářského štěstí, dostaly za vynaloženou snahu věcné ceny a diplom na památku. Vítězům
gratulujeme, věříme, že se akce všem líbila a že nás i v příštím roce podpoříte svou účastí.
Celou akci nám fotograficky zdokumentoval Zdeněk Slovák, kterému tímto děkuji. Fotografie si
můžete prohlédnout na stránkách obce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli v přípravě a zdárnému průběhu soutěže. Náš
velký dík pak patří sponzorům a to především Obci Hořice na Šumavě, místní skupině ČČK (burza),
Janu Slovákovi, Josefu Bartošovi ml., Radimovi Pflegrovi, Františkovi Klimešovi a Uhelným skladům
Hořice na Šumavě, díky kterým jsme mohli dětem připravit pěkné ceny, nakoupit špekáčky, limonádu,
točenou zmrzlinu a další věci, které jim jistě zpříjemnili soutěž a celý sobotní den.
Jan Böhm ml.

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
Vážení spoluobčané, protože nám právě končí volební období tohoto zastupitelstva, dovolím si malé
ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky. A protože není třeba se příliš zaobírat minulostí, omezím se jen
na prostý výčet toho nejdůležitějšího, co se v Hořicích stihlo za tuto dobu udělat. Osobně doufám, že si
toho někdo i všiml, ale činím tak z úcty a s poděkováním všem, co o tom spolurozhodovali, a těm co se
podíleli na realizaci těchto projektů.
Akce uskutečněné v letech 2011 – 2014:
rekonstrukce zázemí Pašijového divadla; vybudování Obecního domu (nový Obecní úřad, nová
obřadní místnost, nové ordinace lékařů, nová pošta, nová knihovna); dokončení kanalizace (chybějící
levá strana náměstí) a výměna části starého vodovodu na odbočce do aleje k Pašijím (dotace 70%);
nové napájení soustavy sedmi kašen a zavedení vody na místní hřbitov; revitalizace stromů v aleji
k Pašijím; zateplení ZŠ a MŠ včetně tělocvičny (dotace 90%); nové dětské hřiště; varovný
protipovodňový systém, jehož součástí je bezdrátový rozhlas (dotace 90%); zateplení kulturního
domu (dotace 90%), včetně renovace střechy a jeho vnitřních prostor; sběrný dvůr (dotace 90%); ve
spolupráci s nájemníky - výměna oken zatím ve 13 obecních bytech; nové balkóny v č.p. 10; rozšíření a
následně výměna za nové LED veřejné osvětlení (žádná přímá investice); zrestaurování pranýře
(dotace 70%) a kašny se sochou sv. Jana Nepomuckého (dotace 80%); s pomocí 80% dotací se nám
daří vyrovnat se i s povodňovými škodami z roku 2013. Opravili jsme propustek (můstek) u bývalého
kravína a v současnosti je předschválena i dotace na sanaci narušeného ujíždějícího svahu u cesty ve
směru na sjezdovku. Ještě letos je v plánu oprava střechy obecních dílen a hasičské zbrojnice, a také
balkónů v č.p. 6. Důležité je i to, že vše se podařilo při snižování zadluženosti obce. Ukazatel dluhové
služby klesl z 5,80% na 1,48% což je velmi dobré. Majetek naší obce vzrostl o více než 26 mil. korun.
Povedlo se nám získat stavební pozemky od pozemkového fondu v hodnotě cca 3,3 mil. Kč, přičemž
více než 1 mil. jsme již utržili; dále jsme „vybojovali“ od PF a LČR pozemky o výměře cca 8 ha, které
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byly historickým majetkem obce. Hodnota těchto pozemků se projeví až po jejich sloučení při
pozemkových úpravách v jednotlivých katastrech. Potenciál je vysoký.
Máme zpracované projekty a schválenou 90% dotaci na „zateplení Obecního domu“ (cílem mimo
tepelné úspory je také co nejvíce se přiblížit původnímu vzhledu budovy směrem do ulice); dále 90%
dotaci na „vybudování přírodního dětského hřiště při MŠ“, které kromě různých prvků podporujících
vztah dětí k přírodě a ekologii (zeleninové záhonky, o které se děti budou starat, hmyzí hotel apod.),
bude také obsahovat opravdu velké množství herních prvků z akátového dřeva; dále máme zpracován
projekt revitalizace náměstí, jehož součástí je i obnova stromů v parku. Tyto jsou bohužel již za hranicí
své životnosti (na tento projekt zatím sháníme dotaci).
Celkem se nám podařilo na dotacích získat 21,6 mil. Kč, přičemž 7,1 mil. Kč jsou určeny na výše
zmiňované projekty příštího roku. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí investovat do mnoha dalších
věcí a mnohdy neméně důležitých, nebo i důležitějších, jako např. místní komunikace, které se alespoň
snažíme udržovat v provozuschopném stavu, nebo zateplení obecních bytových domů, ale takové akce
jsou finančně tak náročné, že se bez dotací realizují opravdu jen velmi obtížně. Bohužel dotační
politika státu se prozatím ubírala jiným směrem (který jsme ale maximálně využili), Pro nadcházející
období to vypadá nadějně. Děláme vše proto, abychom na to byli připraveni.
Zpracovali jsme Program regenerace městské památkové zóny (je k nahlédnutí na internetových
stránkách obce) - prostřednictvím tohoto programu může obec čerpat finanční prostředky např. na
opravy kašen (máme zpracován projekt na opravu všech sedmi kašen) a také majitelé kulturních
památek mohou žádat peníze na jejich opravy; vytvořili jsme „Program rozvoje obce“(celý je také
umístěn na našich internetových stránkách, nejpodstatnější část tohoto programu, která se zabývá
programovými cíly naší obce uvádím viz. níže), bez něhož se mnoho žádostí o dotaci neobejde, a který
obsahuje mnoho priorit a programových cílů naší obce na několik let dopředu; dokončili jsme změnu
č. 1 a realizovali změnu č. 2 územního plánu obce; máme zpracován pasport veřejného osvětlení a
zpracovává se pasport místních komunikací, začali jsme pracovat na novém lesním hospodářském
plánu - toto všechno jsou naprosto klíčové strategické dokumenty, kterých si většinou nikdo ani
nevšimne, ale za kterými je práce mnoha lidí a bez nichž není další rozvoj naší obce vůbec možný.
Podařilo se nám, snad k Vaší spokojenosti, rozšířit i nabídku kulturně společenských akcí, především
co se týče Hořického kulturního léta včetně Pohádkové rezervace, kterou jsme u nás nechali zabydlet
(věřte, že tento projekt je celorepublikově naprosto výjimečný). Jsme vděčni také všem aktivním
spoluobčanům za další nové aktivity, jako jsou Hořické trhy, klub cvrček, mnohé divadelní akce v KD,
nebo rybářské akce na rybníku „Mejťáku“.
Závěrem bych moc rád poděkoval paní místostarostce a všem zastupitelům za jejich práci a za to, že
umožnili svým rozhodnutím realizaci všech výše uvedených projektů, a také všem, kteří se na této
realizaci jakkoliv podíleli. Velice děkuji všem zaměstnancům obce, a především pak děkuji Vám,
Hořičákům. Jsem Vám vděčný za to, že jsem u toho mohl být. Určitě ne vše se podařilo podle Vašich
představ a snad lze pochopit, že není možné vždy všem vyhovět. Za sebe bych chtěl ale říci, že jsem se
snažil dělat věci tak, jak jsem v danou chvíli nejlépe uměl. Děkuji Vám, že jsem v tomto období mohl
pro Vás pracovat. Dělal jsem to rád
Martin Madej M

Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40

Stránka 5

www.horicenasumave.cz

380 737 101

PROGRAM ROZVOJE OBCE – výtah úkolů a cílů
Zde je uvedena bez úprav ta nejpodstatnější část obsahující úkoly a cíle, kam by měl vývoj obce
v nadcházejících letech směřovat. Pro pochopení souvislostí uvádím, že na tomto programu se
pracovalo od začátku roku 2013.
2. Stanovení programových úkolů
2.1. Snižování energetické náročnosti budov, úspora energií.
a)
b)
c)
d)
e)

zateplení budovy ZŠ a MŠ, tělocvičny - 2013
zateplení KD – 2014
zateplení obecního domu – 2015
zateplení obecní bytovky č.p. 75 a zakrytí tamních balkonů - 2016
výměna oken ve všech obecních bytech - 2013 - 2015

2.2. Zkvalitnění životního prostředí občanů obce vybudováním konkrétních staveb, které se budou
dlouhodobě podílet na tomto zkvalitňování:
a) sběrný dvůr - 2013
b) oprava ČOV – 2013 - 2018
c) oprava obecní kanalizační sítě - průběžně 2013 – 2018
2.3. Zvyšování bezpečnosti a informovanosti občanů o případných hrozbách.
a) varovný protipovodňový systém – 2013
2.4. Rozvoj infrastruktury
a)
b)
c)
d)
e)

oprava a rozšiřování veřejného osvětlení v obci i v osadách - průběžně 2013 - 2018
opravy místních komunikací a lesních cest - průběžně 2013 – 2018
dokončení oprav obecních chodníků v obci 2013 – 2018
obnova dlažby v okolí KD - 2015
oprava obecní vodovodní sítě v souladu s plánem investic firmy ČEVAK - průběžně 2013 –
2018

2.5. Rozvoj občanské vybavenosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vylepšení zázemí obecní knihovny - 2013
vybudování dětského hřiště – 2013
oprava střechy požární zbrojnice a obecních dílen - 2013 – 2014
instalace elektrického pohonu zvonů v kostele sv. Kateřiny - 2014
vybudování dětského hřiště - venkovního zázemí pro ZŠ - 2014 - 2015
zbudování hřiště pro volnočasové aktivity teenagerů - 2015 - 2016
opravit kabiny na fotbalovém hřišti - 2015 - 2016
oprava podlahy v tělocvičně – 2016
úprava povrchu venkovního volejbalového hřiště – 2016

Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40

Stránka 6

www.horicenasumave.cz

380 737 101

j) hledání, úpravy a budování prostor sloužících pro služby obyvatelstvu – 2013 - 2018
2.6. Rozvoj bytové i individuální výstavby.
a) tvorba a případné úpravy územního plánu, stavebních studií a jiných strategicky důležitých
dokumentů
b) hledání strategického investora pro případnou bytovou výstavbu
2.7. Podpora kultury a cestovního ruchu.
a) v letním amfiteátru vybudovat nové hlediště – podlaha + lavičky + zastřešení – 2014 - 2018
b) v letním amfiteátru vybudovat sklad rekvizit – 2014
c) v letním amfiteátru vybudovat zámkovou dlažbu pod sezením u objektů šaten a občerstvení
– 2013 - 2014
d) v osadách udělat vitrínky podobné jako jsou v Hořicích - historie obce, osady, území a
podobně - 2014 - 2015
e) oprava sakrální stavby kapličky v Šebanově - 2014
f) v osadě Mýto opravit na návsi dřevěný kříž – 2014
g) restaurování soustavy sedmi kašen - 2014 - 2015
h) oprava kostelní zdi – 2015 - 2018
i) obnovit v osadě Skláře morový sloup - 2015
j) v letním amfiteátru udělat nový rozvod el. vedení a osvětlení jeviště 2015- 2016
k) oprava vnitřních prostor KD (sál) - 2014 – 2015
l) vydání knihy o historii obce – 2014 – 2015
m) nalézt, a poté uskutečnit vhodné využití místní fary, kterou je možno získat do
dlouhodobého pronájmu
2.8. Péče o vzhled obce
a)
b)
c)
d)

úprava proluky na náměstí - 2014
zakoupení malotraktoru pro údržbu veřejného prostranství - 2014
podpora soukromých vlastníků domů při opravě fasád - průběžně 2013 – 2018
úprava náměstí (osázení novými stromy, chodníky atd.) – 2015 – 2016

3.7. Další priority a úkoly




vybudování kolumbária na místním hřbitově
realizovat výstavbu obecních bytů na pozemcích obce
rekonstrukce křížové cesty na vrchu sv. Anny

2017
2016 - 2018
2016 – 2018

3.8. Dlouhodobé cíle - 2018 a dále:
 vybudování rozhledny
 vybudování domu s pečovatelskou službou
 vybudování poutního, nebo odpočinkového místa na místě bývalého kostela sv. Anny
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3.9. Závěr
Program rozvoje obce Hořice na Šumavě je strategický koncepční materiál, který definuje priority
obce s cílem zajistit prosperitu obce, uspokojit potřeby jejích obyvatel a podpořit rozvoj
podnikatelského sektoru.
Program poskytuje přehled o plánovaných investičních aktivitách nejen zastupitelstvu obce, ale
zejména široké veřejnosti. Obci se tak budou lépe prosazovat její zájmy a zájmy jejích občanů.
V rámci Programu rozvoje obce v letech 2013 – 2018 jsou definovány základní priority rozvoje
obce pro toto následující období. Jejich vlastní realizace je závislá na zdrojích financování. Zde je
především počítáno s kombinací zdrojů z Fondů Evropské unie – jednotlivých vyhlašovaných
Operačních programů pro jednotlivá období, ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu i z rozpočtu
obce.
Je patrné, že objem finančních prostředků všech priorit přesahuje možnosti obecního rozpočtu,
proto je možné, že se nepodaří všechny priority v uvedeném období realizovat, a bude je tedy
nutné přesunout do následujícího období.
Pořadí priorit je také možné, a mnohdy bude i nutné upravit s ohledem na konkrétní dotační
příležitosti.
Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 25.06.2013 usnesením č.8/5/2013.

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
Blíží se nám „Dušičky“ a jak je zvykem i v letošním roce se uskuteční Dušičková pobožnost na
hřbitově. V letošním roce vychází 2.11. na neděli. Dušičková pobožnost na hřbitově bude v Hořicích na
Šumavě v sobotu 1.11. v 16:00 a poté bude mše svatá za zemřelé v místním kostele. Prosby za zemřelé
můžete hlásit panu Winzigovi – nejpozději však do 27. října.
P. Ivan.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ „O POHÁR STAROSTY OBCE“
Sbor dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě pořádá v sobotu 27. září 2014 od 13:00 hodin na
místním hřišti hasičskou soutěž „O pohár starosty obce Hořice na Šumavě“ těchto hasičských
družstev:
O pohár starosty obce – MUŽI
O pohár starosty obce – ŽENY
Všichni jste srdečně zváni, občerstvení zajištěno.
Velitel JSDH Josef Furiš, starosta SDH Alexander Turzák
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