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Krásné prožití Vánočních svátků, klidný a láskyplný celý rok 2015
Vám všem přeje zastupitelstvo obce a obecní úřad.
Všechny Vás srdečně zveme na „Štěpánskou taneční zábavu“ ve čtvrtek 25. 12. 2014 od
2000 hodin v kulturním domě. K tanci i poslechu hraje skupina Situace. Bude připravena
i bohatá tombola s hodnotnými cenami.
Výtěžek z této akce bude věnován na podporu kulturních akcí pro děti.
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Upozorňujeme všechny zájemce o přidělení obecních bytů, že tyto byty se nyní přidělují jiným
způsobem. Každý volný byt bude nyní nabídnut k pronájmu na úřední desce a vybíráno bude
pouze ze zájemců, kteří se přihlásí k tomu konkrétnímu bytu. Je proto zbytečné dávat si
běžnou žádost na byt, jak bylo doposud zvykem. Starý pořadník žádostí je zrušen.
 Důrazně žádáme všechny, kdo sypou popel do kontejnerů, že tento popel musí být vychladlý a
patří pouze do železných kontejnerů. Je zakázáno sypat jakýkoliv popel do plastových
kontejnerů. Za poslední měsíc řešili hasiči již dva požáry kontejneru na náměstí. Dochází při
tom k velkým škodám. Ve druhém případě shořel celý kontejner. Každý, kdo nebude
dodržovat tato pravidla, vystavuje se velkému riziku postihu a vymáhání náhrady vzniklé
škody. Žádáme rodiče, aby o tom náležitě poučili své děti, protože za ně nesou odpovědnost.
Kontejnery na náměstí budou v nejbližší době monitorovány kamerovým systémem.
 Upozorňujeme, že v týdnu od 22. 12. do 28. 12. bude uzavřen obecní úřad. Ti, kteří ještě tento
rok neuhradili poplatky za komunální odpad, psa a pronájem zahrádek, mají poslední
možnost tak učinit nejpozději do 30. 12. 2014.
Martin Madej
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ZASTUPITELSTVO č. 8 z 25. 11. 2014
č. usnesení: 8/2/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
č. usnesení: 8/3a/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí předsedou finančního výboru Slavomíra Čurdu
č. usnesení: 8/3b/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Václavíka
č. usnesení: 8/4a/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí členy finančního výboru Ing. Lenku Indrovou a Michala
Hanzlíka
č. usnesení: 8/4b/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí členy kontrolního výboru Josefa Šugu a Radima Pflegera.
č. usnesení: 8/5a/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje odměny a příplatky členům zastupitelstva obce
Hořice na Šumavě s účinností od 05. 11. 2014 dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a rozhodlo, že neuvolněným členům zastupitelstva obce mimo místostarosty bude
poskytována odměna a přípatky dle sloupců 10, 11, 12 a 13 v plné výši, maximálně vždy v
jednonásobku. Počet obyvatel pro výpočet dle sloupce 13 se započítává včetně cizinců přihlášených
v obci k dlouhodobému pobytu.
č. usnesení: 8/5b/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje odměnu a příplatek neuvolněnému členovi
zastupitelstva - místostarostovi obce Hořice na Šumavě s účinností od 05. 11. 2014 dle nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a rozhodlo, že neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce ve funkci místostarosty bude poskytnuta odměna dle sloupce 6 v plné výši, s tím,
že k této odměně nebude místostarostovi poskytován přípatek podle počtu obyvatel dle sloupce 8.
č. usnesení: 8/6b/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemků parc.č. 993/5 o výměře 317 m2,
parc.č. 993/6 o výměře 55 m2 a parc.č. 1199/5 o výměře 116 m2 vše za cenu 25,- Kč za m2 vše v k.ú.
Mýto u Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě a náklady s prodejem spojené (smlouva, poplatky,
GP) panu Josefu Furišovi st.
č. usnesení: 8/7/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Domov
důchodců Horní Planá, IČ: 00665746, Komenského 6, 382 26 Horní Planá.
č. usnesení: 8/8/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě stanovuje cenu vodného a stočného na rok 2015 ve výši vodné
30,32 Kč bez DPH a stočné 34,45 Kč bez DPH. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2015 od
společnosti ČEVAK tvoří přílohu tohoto zápisu.
č. usnesení: 8/9/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 809/5 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 8/10/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s pronájmem nebytových prostor kotelny o ploše 17
m2 a uhelny o ploše 7 m2 včetně příslušenství k výrobě tepla, nacházejících se v prvním nadzemním
podlaží stavby občanského vybavení č.p. 200 Hořice na Šumavě, která je součástí pozemku –
stavební parcely č. st. 336 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě, panu Martinu Madejovi,
IČO: 42401747 za roční nájemné 300,- Kč za 1 m2 a rok, a pověřuje místostarostku obce podpisem
nájemní smlouvy. Prostory jsou pronajímány výhradně k výrobě tepla a zajištění jeho dodávky do
objektu č.p. 200. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou.
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č. usnesení: 8/11a/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat pozemek parc. č. 932/3 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 8/11b/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1216/3 vše v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 8/12/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě pověřuje starostu obce rozhodováním o přijímání peněžních
darů do výše 25.000,- Kč, včetně přijímání darů pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Hořice na
Šumavě s tím, že o přijatých finančních darech bude neprodleně a bez zbytečného odkladu
informovat zastupitele na nejbližším zasedání ZO.
č. usnesení: 8/13/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s prodejem nepotřebného kotle CARBOROBOT PV 80,
rok výroby 2006, za částku 50.000,- Kč panu Ing. Antonínu Dvořákovi MBA.
č. usnesení: 8/14/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá zájem pronajmout prostory výčepu v kulturním domě
č.p. 200 v Hořicích na Šumavě.

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Mikulášská nadílka
V pátek 5. 12. 2014 jsme ve škole tradičně prožili čertovské vyučování. Děti i paní učitelky tento den
přišly do školy jako čertíci. V letošním roce byly kostýmy čertíků opravdu velice nápadité.
Samozřejmě nás navštívil také Mikuláš. Děti mu zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky, čímž si
vysloužily malou nadílku.
Ve středu17. 12. 2014 zveme všechny do kulturního domu na tradiční vánoční besídku ZŠ
spojenou s vánočním jarmarkem.
 Vánoční jarmark proběhne před besídkou v kulturním domě od 14:30 hodin.
Na jarmarku si můžete koupit vánoční drobnost pro radost od našich dětí.
 Vánoční besídka ZŠ začne v 15:30 hodin v sále kulturního domu.
 V případě zájmu bude možno zakoupit výrobky na jarmarku ještě po besídce.
Spaní ve škole
Spaní ve škole, na které se školáci moc těší, proběhne ve čtvrtek 18. 12. 2014. Děti tak mohou poznat
školu z jiné stránky. Také letos na děti čeká bohatý večerní program. Samozřejmě nebude chybět ani
večerní kino, či dobrá snídaně po probuzení.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se uskuteční ve středu 28. 1. 2015 od 13:00 do 17:30 hodin v budově
Základní školy v Hořicích na Šumavě. Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky.
Mgr. Jana Čurdová
Přejeme všem krásné požití vánočních svátků
a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.
Děti a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste dali hlas kandidátům na kandidátce KSČM. I přesto,
že se nikdo z nás do zastupitelstva nedostal, protože nás bylo na kandidátce málo, nepřestaneme se
zajímat o to, co se v Hořicích děje. Já za sebe, protože jsem měl na naší kandidátce nejvíce hlasů, chci
dále pracovat pro Hořice, i když ne jako zastupitel. Novým zastupitelům chi popřát hodně, hodně
úspěchů v jejich nelehké práci a hlavně zdraví a tvůrčích sil do práce pro Hořice.
Zároveň přeji všem spoluobčanům hezké vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2015.
Karel Krčál

PŘÍPRAVA MASOPUSTU 2015
Masopust se bude konat 14. 02. 2015. Připravovat jej začneme na schůzi 10. 01. 2015 (sobota)
v 18:00 v restauraci U pranýře a další schůzky se uskuteční 24. 01, 31. 01. a generálka 07. 02. 2015
vždy v 18:00 hodin v kulturním domě.
Zveme všechny naše členy, příznivce a zájemce zapojit se do přípravy. Na schůzi 10. 01. se
domluvíme na konkrétním postupu přípravy a organizaci.
Karel Krčál

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto panu Slavomíru Čurdovi za záchranu při zkolabování v časných ranních hodinách dne
04. 12. 2014. Poděkování patří i paní Janě Čurdové a panu Janu Anderlemu.
Jaroslava Strapková

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 leden:
1. 1. Prázdniny (Cvrček bude odpočívat), 8. 1. JEN TAK*, 15. 1. Výroba zvířátek + JEN TAK*,
22. 1. JEN TAK*, 29. 1. Znaková řeč nemluvňat + JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, sezení pro děti i dospělé, kávička, pro čerstvé i pokročilé lezce
nová průlezka. Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na
Vás.
PRVNÍ POMOC DÍTĚTI 2 – akutní onemocnění
Srdečně zveme všechny zodpovědné rodiče ve čtvrtek 22. ledna od 16 hodin do hořické knihovny
(2. patro obecního domu) na přednášku s besedou, která je volným pokračováním té listopadové.
Tentokrát se dozvíme, co dělat a jak nejlépe ulevit našim dětem při náhlých nástupech nemocí. Jak si
poradit s epilepsií, laryngitidou, alergickou reakcí, jak poznat spálu a další nepříjemná onemocnění.
Přednáška s besedou bude dlouhá cca 90 minut a povede ji odborník, vstupné dobrovolné.
Za Hořický cvrkot, z.s. Lenka Indrová
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OSLAVA SV. MIKULÁŠE V HOŘICÍCH

Ten krásný čas přání a bání se, kdy na setmělou a krásně vyzdobenou náves s hořícími ohni přijede
Mikuláš s andílky ve voze taženým čerty, se odehrál již po osmé. Do dění a příprav se zapojili téměř
všichni. Chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným. Za finanční podporu jednotlivým
sponzorům a spolku Hořického masopustu, Hořických pašijí, místní skupině ČČK, hořických hasičů a
Obecního úřadu. Děkujeme místním podnikatelům, kteří nás finančně podporují, nebo budou
podporovat v letech příštích. Přejme si, aby taková kontinuita byla i nadále a to na všech akcích
v Hořicích. Jsme rádi, že se tato akce stává tradicí, že nemusíme vyhazovat vybrané prostředky do
reklam a plakátů. Mikuláš, andílci a čert rozdal dětem 190 balíčků. I na malé čerty, kteří tvořili na návsi
kulisu a naháněli strach, se dostalo. V restauraci pokračoval čertovký rej a věřte, povedl se moc. Výdaje
na tuto akci se rovnají částce 19.300,-Kč. Ještě jednou děkujeme.
Pořádající společnost Hořických pašijí a Hořického masopustu Vám přejí veselé Vánoce a šťastný
Nový rok.

Miroslav Kutlák
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