HOŘICKÝ ZPRAVODAJ
duben 2011

Krásné prožití Velikonočních svátků
a bohatou pomlázku Vám přeje
zastupitelstvo obce a obecní úřad.

a

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE


Zastupitelstvo obce rozhodlo o pronájmu obecního rybníka a přilehlého pozemku pánům, Janovi
Böhmovi ml., Vladimírovi Salajovi ml. a Milanovi Harenčákovi ml., za účelem nekomerčního chovu ryb.
Tito byli jako jediní ochotni splnit podmínky dané obcí. Nejpodstatnější informace je, že rybník zůstává
přístupný veřejnosti tak jako doposud. Nebude se nic oplocovat. Tito nájemci mají podle smlouvy
mnoho povinností a mimo jiné jsou také odpovědní za pořádek na pronajatém pozemku. Mají proto
právo a povinnost vyžadovat udržování pořádku od všech návštěvníků s tím, že mohou vykázat
každého, kdo toto opatření nebude respektovat.



Od 1.4.2011 jsme zprovoznili nové internetové stránky obce. Jejich obsah bude průběžně aktualizován a
rozšiřován. Vítáme každý nápad jak tyto stránky obohatit. Rádi tam budeme publikovat Vaše příspěvky,
fotografie, nebo Vaši reklamu.



Po několik let poskytovala naše obec svým občanům nadstandardní službu „svoz hrubého odpadu ze
zahrad" (tráva, listí, větve). Pracovní úřad nám v současné době na tyto práce (úklid obce, sekání trávy,
apod.) poskytuje příspěvky na velmi krátkou dobu a pouze na jednoho člověka. Do této doby jsme měli
min. tři pracovníky. Především z tohoto důvodu nejsme od této chvíle schopni tuto službu pro Vás
nadále zajišťovat. Nechceme Vás však nechat úplně bez možnosti zbavit se takového odpadu. Nabízíme
všem náhradní řešení. Tento odpad můžete sami odvést na sběrné místo, které se nachází v pravém
zadním rohu areálu obecních dílen, v pracovních dnech v době od 600do 1430. Tento odvoz nahlaste
prosím vždy panu Ottovi na tel: 774 277 079 nebo na OÚ. Tato služba je zdarma k dispozici pouze pro
místní občany a majitele nemovitostí. Pro firmy a podnikatele bude tato služba zpoplatněna. Děkujeme
Vám za pochopení.



Pokud máte zájem uveřejnit svůj příspěvek ve zpravodaji, zašlete ho prosím vždy do 15-tého dne
v měsíci, ve kterém má být uveřejněn na adresu: info@horicenasumave.cz. Rádi uveřejníme i různá
reklamní sdělení našich podnikatelů a živnostníků.
Martin Madej

MÁJKA 2011
Jako každoročně pro všechny spoluobčany připravujeme oslavu pálení čarodějnic spojenou se stavěním máje a
opékáním prasete. Protože se na letošní akci přihlásili s pomocnou rukou, ale i se sponzorskými dary naši
hasiči, místní organizace Českého červeného kříže, učitelky z MŠ a OS Masopust Hořice na Šumavě i několik
podnikatelů, myslím si, že je se na co těšit. Máme připravenou bohatou nabídku pro děti i pro dospělé.
Program akce je následující:
800
0800 - 1100 příprava a stavění máje
13 00
00
00
13 –15 volná zábava pro děti – budeme mít zapůjčený skákací hrad a nafukovací skluzavku (tyto
atrakce budou k dispozici až do 1800)
15 00
1500 – 1600 čarodějnický program pro děti (na každého pak čeká dárkový balíček)
V
Všechny děti mají zajištěnu točenou limonádu zdarma.
1
00
16 – zapálení ohně a začátek programu pro dospělé – až do brzkého rána bude hrát k poslechu, ale i k tanci
skupina "REAL".
V průběhu večera proběhne několikakolová soutěž na boxovacím trenažéru o nejsilnější úder. Vítěz bude
vyhlášen v cca 2200 hod. a odnese si malou závodní motorku (minibike 50cm3).
Bude se točit Gambrinus 10O za speciální cenu 15,- Kč.
Všechny Vás srdečně zveme.
Martin Madej

SANAČNÍ OPATŘENÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ
Vážení občané, na začátku roku došlo k velkým změnám podoby veřejné zeleně ve Vaší obci. Mnoho z Vás se
k tomu postavilo velmi kladně, což ve zdejších oblastech není často vidět.
V průběhu ledna byl mnou, ve spolupráci s vedením obce, vypracován postup sanačních a asanačních opatření.
Nejdůležitější bylo vyhodnocení velmi rizikových a rizikových vzrostlých stromů, z nichž musely být
odstraněny ty, u kterých se už nedaly učiniti sadovnické práce, zaručující snížení rizika pádu, či ozdravení. Dále
pak došlo k vyhodnocení rizikové zeleně, která měla stanoviště v prudkém, labilním svahu a váha těchto začala
překračovat hranici bezpečnosti svahu.
Největší část sadových prací proběhla v lesoparku Pašijových her, kde došlo k první etapě. Byly odstraněny
velmi nebezpečné stromy a podrostová část. V další etapě, pokud bude vyřešena finanční otázka, by mělo dojít
k fixaci stromů stávajících a v etapě poslední ke konečné nové podobě plně funkčního lesoparku.
Sanační opatření bylo také provedeno v aleji k Pašijím. Zde byly stromy vyvázány bezpečnostním lanovým
systémem, určené k velmi výraznému zamezení prasknutí koruny, či kmene. Svahový keřový podrost byl
z valné části odstraněn, tento typ svahu je labilní a ke zpevnění je vhodnější porost travní.
Sanační práce proběhly u nejdůležitějších frekventovaných částí obce tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení
obyvatel. Byly provedeny v rámci vlastní pomoci obce i občanů a na práce v aleji k Pašijím byla pozvána
arboristická firma.
K změnám by však mělo docházet postupně v celé obci, například by měly být provedeny úpravy náměstí a
porost vrb podél potoka a nadále kontrolovat zdravotní stav veřejné zeleně, jež je důležitá pro náš život.
Ivo Kovář (zástupce oboru Komplexní péče o dřeviny)

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI V ROCE 2010
Za rok 2010 bylo v obci vyprodukováno 357 tun odpadu, což představuje 442 kg odpadu na osobu
(včetně kojenců). To je číslo, které výrazně převyšuje republikový průměr, ten se pohybuje kolem 250
kg. Důvodů tohoto vysokého čísla je zřejmě několik. Společnost ASA, která je naším dodavatelem
služeb v oblasti odpadů, není schopna vykazovat přesné hmotnosti odpadů, kvůli tomu, že najednou
obsluhuje více obcí. Se společností se snažila obec na začátku roku 2011 dohodnout lepší systém, ale
naše vyjednávací pozice je vůči této firmě nevýhodná. Zatím jsme pokroku nedosáhli, ale nevzdáváme
to a budeme jednat dál. Dalším důvodem může být i to, že na rozdíl od měst, většina domácností topí
uhlím a produkuje velký objem popela, což je aspekt, se kterým nelze nic dělat. Takto vysoké číslo 442
kg odpadu na osobu je hlavním důvodem vysokých nákladů na odpadové hospodářství. V roce 2009 to
bylo za obec 301 tun a na občana 371 kg, takže v tomto ohledu jsme se zhoršili o 71 kg na osobu.
Nejlevnější odpad je ten, který vůbec nevznikne. Mysleme na to při nákupech. Pokud chceme odpady
zlevnit, musíme jich produkovat méně a o tom už rozhoduje každá rodina sama
Víte, že např. bioodpad, jehož většinu lze kompostovat, tvoří v průměru 18% odpadu z domácností?
Bioodpad do popelnic nepatří. V Hořicích byl také hrubý odpad ze zahrad svážen zaměstnanci obce,
což je služba, kterou svým občanům poskytuje jen velmi málo obcí. Tento způsob však také nebyl
zadarmo, přitom vlastní kompost na zahradě je zdroj velmi kvalitní zeminy, pro kterou pak nemusíte
jezdit do Č. Krumlova či Č. Budějovic a kupovat ji v pytlích, mimochodem ty pytle se pak také stávají
odpadem.
Jiná je však otázka třídění odpadů. Třídění odpadů v naší obci je sice zavedeno a věřím, že velká
skupina našich občanů pečlivě své odpady třídí a využívá barevné kontejnery. Přesto jsou výsledky
naší obce v této oblasti velmi slabé. Ve skupině obcí 500 – 2000 obyvatel, kam Hořice spadají, se naše
obec za rok 2010 umístila na nelichotivém 117. místě ze 127 hodnocených obcí Jihočeského kraje.
V úspěšnosti třídění odpadů jsme za celou obec dosáhli pouze 3,5 %, toto číslo znamená, že pouze
3,5% odpadů v obci bylo vytříděno do barevných kontejnerů, průměr v ČR je 13%.
Další číslo, které nám dělá starosti, je nízká tzv. měrná hmotnost odpadů v kontejnerech a
popelnicích. Obec platí za počet výsypů, nikoliv za počet tun. Pokud mají odpady velký objem, tzn., že
nejsou PET lahve, papírové krabice, sáčky z odpadkových košů atd. zmáčknuty, tak obec platí hlavně
za odvoz vzduchu a ne odpadů.
Náklady na odpady by měly být hrazeny z poplatků od občanů. Zákonem stanovený maximální
poplatek je 500 Kč na občana. V Hořicích nevyužíváme maximální poplatek, ten dosahuje částky 400
Kč. V obci se na poplatcích vybere od občanů a rekreantů 330 tisíc a zaplatí firmě ASA 550 tisíc Kč.
Chybějících 220 tisíc Kč je hrazeno z obecního rozpočtu. Náklady na odpady však každý rok rostou, a
pokud nebudeme všichni přistupovat k odpadům zodpovědně, nezbude než poplatky zvýšit. V jednom
z návrhů změny zákona je navýšení maximálního poplatku až na 1250 Kč na občana. Věřím, že
v Hořicích nebudeme muset zvolit cestu zvyšování poplatků.
Chci tedy poděkovat všem, kteří neprodukují odpady zbytečně, kteří správně třídí odpady, kteří se
odpady snaží zmačkat, aby zabíraly v kontejnerech a popelnicích co nejméně místa. Také bych ale
chtěla vyzvat ty ostatní, aby se polepšili.
Petra Bušinová

SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY
Milíjobčané,
Česká pošta oznamuje znovuzavedení prodeje denního tisku.
Dále nabízíme:
prodej poštovního i nepoštovního zboží








Prodej

Zakládání účtů, úvěrů, půjček i pro neklienty PS (kreditní karty)
Spoření „SLUNÍČKO“ pro Vaše děti s úrazovou pojistkou, pojištění aut, domácností a nemovitostí
Stavební spoření od REIFFEISEN BANK
Důchodové připojištění se státním příspěvkem
Různé druhy úvěrů, půjček, kreditních karet i pro neklienty PS
Při jakémkoliv problému, nebo dotazu nás kontaktujte na tel. čísle 380 737 110, rádi Vám poradíme
Jsme moc rádi, že využíváte služeb naší pošty a těšíme se na další Vaše návštěvy.
Balounová Markéta – vedoucí pošty
Furišová Ilona – doručovatelka

VYHODNOCENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY SDH
V sobotu 9. dubna se v areálu Střelnice Policie ČR v Českém Krumlově uskutečnila pravidelná odborná příprava
velitelů a strojníků jednotek SDH, kterého se zúčastnili tři zástupci z naší obce. Ředitel územního odboru Český
Krumlov plk. Ing. Pavel Rožboud písemně poděkoval za přístup k akceschopnosti našeho SDH a celkově
přípravu hodnotil jako velmi zdařilou. K poděkování za celkově výbornou práci našeho SDH se připojuji i já.
Martin Madej

XV. MEZINÁRODNÍ SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
V sobotu 7.5.2011 bude Hořicemi na Šumavě projíždět "spanilá jízda" historických vozidel. Účastníci této akce plánují
v obci zastávku za účelem návštěvy místních muzeí a jejich vozidla si bude možno prohlédnout na náměstí. Příjezd
vozidel je plánován kolem 13:30 hod. Jste-li majiteli historického vozidla a chcete se akce zúčastnit, nebo si přejete
získat bližší informace, je možno kontaktovat přímo jednoho z pořadatelů, pana Jiřího Myslivce - Mob: 605 933 777,
případně e-mail: jirka.myslivec@email.cz.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Trápí Tě zažívání? Pálí Tě žáha? To je další téma přednášky Mirky Zajacové
dne 18.května 2011 od 1700 hod v hotelu Stará škola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ – DEN ZEMĚ
Ve středu 20.4.2011 jsme v naší mateřské škole oslavili Den Země. Připravili jsme pro děti divadelní představení
„O tom, jak zachránit vodu“ a pak jsme společně uklidili okolí školy a některá místa v obci.
V rámci naší oslavy Vás srdečně zveme na výstavu výtvarných prací dětí, která je umístěna ve vestibulu kulturního
domu od 19.4. do 30.4.2011.
J. Pražáková

