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2014

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, děkuji Vám jménem svým, jménem paní Milady Ottové a celého našeho sdružení
nezávislých kandidátů „Pro Hořice“ za to, že jste nám svými hlasy umožnili setrvat ve vedení naší obce
a nadále pro Vás pracovat. Je to pro nás čest a moc si toho vážíme. Budeme se snažit dělat vše proto,
abychom Vaší důvěru nezklamali, aby se Hořice dále rozvíjely právě nastartovaným tempem, a aby se
nám tu společně dobře žilo.
Stále platí, že jsem na obecním úřadě pravidelně k zastižení pro vyřizování Vašich potřeb každé
pondělí od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. V dalších dnech je jistější dohodnout si telefonicky
schůzku na tel: 608 961 777. Snažím se dle svých možností, bez ohledu na to jaký je čas a den, být
Vám stále k dispozici. Omezen jsem pouze tím, že prozatím nedokážu být na více místech zároveň. Za
to se omlouvám . Pokud máte potřebu poslat e-mail přímo mě, tak můžete na adresu:
starosta@horicenasumave.cz.
Martin Madej

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ze 04. 11. 2014
č. usnesení 2/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
č. usnesení 3/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
č. usnesení 4/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
veřejným hlasováním.
č. usnesení 5/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí starostou pana Martina Madeje
č. usnesení 6/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí místostarostou paní Miladu Ottovou
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ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Martinská slavnost konaná dne 11. listopadu 2014 u Základní školy a Mateřské školy v
Hořicích na Šumavě
Legendu o příjezdu sv. Martina na bílém koni si každý rok připomínáme i v naší mateřské škole. Jako
tradičně jsme ochutnali Martinské rohlíčky a perníkové podkovičky, na jejichž přípravě se podílely
všechny zaměstnankyně MŠ. Na cestu za pokladem jsme si svítili lucerničkami, které si děti společně s
rodiči v předcházejícím týdnu vyrobily v mateřské škole. Bylo to velice příjemné odpoledne, kde nás
rodiče opět přesvědčili, že dokážou být stejně tvořivé jako děti.
Letos jsme naši slavnost obohatili divadelním představením o sv. Martinovi, kterou nám sehrála
rodina Dvořákova. Představení bylo velice pěkné a nápadité.
Poté přijel „Martin“ na bílém koni, přivezl nám „Martinské světlo“, kterým jsme si rozsvítili naše
lucerničky. Jen tak jsme se mohli vydat po cestě plné světélek, kterou nás „Martin“ na svém koni vedl
k našemu pokladu - perníkovým podkovičkám. O ty jsme se rozdělili s tím, koho máme rádi, tak jako
se Martin rozdělil o svůj plášť s žebrákem. Při odjezdu kůň po cestě vysypal pro každého čokoládový
penízek pro štěstí.
Celou slavnost jsme ukončili vypuštěním lampionů štěstí.
Tímto moc děkujeme rodině Dvořákové, našim hasičům, kteří se starali o bezpečnost při manipulaci s
otevřeným ohněm a všem ostatním, kteří se na naší slavnosti podíleli. Samozřejmě děkujeme i těm,
kteří se naší oslavy zúčastnili, a věříme, že si odnesli příjemný zážitek.
Učitelky z MŠ
PODZIMNÍ SLAVNOST
Ve dnech 6. 11. – 7. 11. 2014 proběhl ve škole tradiční podzimní projekt, který byl v letošním roce
zaměřen na červenou řepu. Děti byly rozděleny do tří skupin, ve kterých poznávaly, vyhledávaly
a zpracovávaly informace, týkající se historie, pěstování a současného využití červené řepy. Každá
skupinka ze získaných informací vytvořila přehlednou prezentaci. Součástí projektu bylo také vaření
jídel z červené řepy. Děti vařily: boršč, saláty, řepáky, pečenou řepu, dortíčky z vařené řepy s domácí
lučinou, pomazánku, nápoj, moučník z řepy, toasty plněné řepou.
Projekt byl zakončen v pátek 7. 11. 2014 odpoledne v I. třídě a školní jídelně PODZIMNÍ SLAVNOSTÍ.
Děti formou otázek a odpovědí předaly přítomným hostům získané informace o červené řepě,
zazpívaly a pohybově doprovodily písničku o řepě a nakonec předvedly dramatizaci Malé pohádky o
řepě od F. Hrubína. Po té byla v jídelně pro všechny připravena slavnostně prostřená tabule a
následovala ochutnávka jídel. Všichni přítomní si také mohli prohlédnout vystavené prezentace dětí.
V prosinci nás čeká:
Mikulášská nadílka
Spaní ve škole
Tradiční vánoční besídka spojená s vánočním jarmarkem - 17. 12. 2014.
Vánoční jarmark proběhne před besídkou v kulturním domě. Všechny vánočně dekorační předměty k
prodeji vyrábějí děti ve spolupráci s paní učitelkami a vedoucími kroužků ve škole.
Za ZŠ Mgr. Jana Čurdová
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DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA HOŘICE NA ŠUMAVĚ, o. s.
Srdečně všechny zveme v sobotu 13. 12. 2014 do kulturního domu v Hořicích na Šumavě od 16:00
hodin na představení pohádky Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty.
Za divadelní spolek Jana Čurdová

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
A opět je tady naše PODZIMNÍ BURZA, na kterou si Vás dovolujeme srdečně pozvat k výhodnému
nákupu oděvů, hraček, knih, obuvi a dalších potřebných věcí.
Najdete nás v kulturním domě v Hořicích na Šumavě v tyto dny:
pátek 28. listopadu 2014 od 14:00 do 17:30 hod.
sobota 29. listopadu 2014 od 08:00 do 12:00 hod.
Výtěžek bude věnován na pořádání akcí pro naše děti v obci.
Přijďte se podívat, darovat, nakoupit…

V pátek 12. prosince 2014 Vás zveme s Vašimi dětmi na akci:
„VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI“ - na fotbalovém hřišti v Hořicích na Šumavě.
Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé
ČR. Přijďte s Vašimi dětmi, aby mohly poslat přání Ježíškovi. Balónky s přáníčkem od nás obdržíte
zdarma těsně před akcí. Sraz bude ve 14:45 hod. tak, aby Vaše dítě stihlo napsat nebo nakreslit své
přání. Samotné vypouštění balónků proběhne ve spolupráci s rádiem Impuls v 15:15 hod.
Těšíme se na Vás!
Za Ččk Milada Ottová

KLUB CVRČEK
Klub Cvrček pro děti (od narození) a rodiče je pro Vás 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 prosinec:
4. 12. JEN TAK*
11. 12. Výroba přáníček (stačí umět sedět ) + JEN TAK*
18. 12. JEN TAK*
25. 12. a 1. 1. Prázdniny (Cvrček bude odpočívat)
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, sezení pro děti i dospělé, kávička, pro čerstvé i pokročilé lezce
nová průlezka
Přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás.
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PRVNÍ POMOC DÍTĚTI
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Zajacové a jejím kolegům z Českého červeného kříže za
velmi přínosnou přednášku s besedou, která se konala ve čtvrtek 13. listopadu. Dozvěděli jsme se, co
dělat při šoku, jak nakládat se zlomeninami, jak zabránit vykrvácení a co si počít při dalších úrazech,
které by mohly (nejen) naše děti potkat.
Pro velký úspěch chystáme druhou část, kde se zaměříme na první pomoc při „neúrazech“ (epilepsie,
laryngitida apod.). Pro bližší informace sledujte příští zpravodaj.
Za Hořický cvrkot, o.s.
Lenka Indrová

VÁNOČNÍ FESTIVAL STOLNÍCH HER A HERNÍ ODPOLEDNE
Srdečně Vás zveme v neděli 7. prosince od 15 do 17 hodin do nekuřáckého salónku restaurace U
pranýře na odpoledne plné stolních her. Čekají Vás desítky her deskových, karetních, kostkových i
jiných, pro jednoho až 12 hráčů od 2 let až po dospělé.
Hry je možné si prohlédnout a zahrát, případně zakoupit.
Přijďte najít inspiraci pro pěkný a rozumný dárek pod stromeček nebo si jen tak zahrát!
www.in-hry.cz
Lenka Indrová

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Vánoční bohoslužby farního obvodu Světlík, Frymburk, Černá v Pošumaví, Horní Planá a Hořice na
Šumavě
vánoce 2014
Světlík Frymburk Horní Planá Černá v Pošumaví Hořice na Šumavě
24.12. – středa
24.00
21.00
16.00
21.00 - koledy
27.12. - sobota
18.00
16.30
Svěcení příbytků
Světlík
4.1. od 15.00

Frymburk Horní Planá
6.1. od 14.30 9.1. od 15.00

Černá v Pošumaví
3.1. od 19.00

Hořice na Šumavě
10.1. od 15.30

V případě zájmu posvětit svůj příbytek, nahlaste tuto skutečnost v sakristii nebo na
777251021, nejpozději však do 1. 1. 2015.
Všem obyvatelům těchto farností a celého okolí, jako i všem návštěvníkům a rekreantům přeji
pokojné, radostné a milostiplné prožití svátků Narození našeho Spasitele a plnost Jeho požehnání
v Novém roce 2015.

P.Ivan Marek Záleha, O.Præm.

Zpovídání vánoce 2014
Den/Farnost
Světlík
Frymburk
Hořice n. Š. Černá v Poš. Horní Planá
20.12. sobota
16.00 fara
17.30 kostel
*dle oznamů je mezi zpovídání vložená mše sv.
Vzhledem k množství farností vás snažně prosím o respektování termínů zpovídání. Děkuji za
pochopení.

P. Ivan.
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