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TĚLOCVIČNA
V pondělí 2. 3. 2015 bude vyměněn klíč od tělocvičny a nastavena nová pravidla pro její užívání. Od
tohoto data, každý kdo bude mít zájem o pravidelnou rezervaci času v tělocvičně, bude za
rezervovaný čas přispívat na provoz tělocvičny částkou 100,- Kč za každou rezervovanou hodinu a
měsíc (např. když budete chtít rezervovat 2 hod. týdně, příspěvek bude 200,- Kč měsíčně), přičemž
příspěvky je nutné uhradit buď na ½ roku, nebo na 1 rok dopředu. V těchto intervalech bude rozvrh
aktualizován. Tato změna se vztahuje pouze na uživatele, kteří mají zájem o pevnou rezervaci časů.
Tento příspěvek má zamezit nevyužívaným rezervacím, které blokují ostatní zájemce o cvičení. Bude
sloužit na pokrytí nákladů na hygienické vybavení tělocvičny, úklid apod. Dále za každý nový klíč
bude vybírána vratná záloha 200,- Kč. Turnaje budou zpoplatněny částkou 600,- Kč. Každý uživatel
posilovny bude měsíčně přispívat částkou 100,- Kč. Nový rozvrh bude jako obvykle uveřejněn v
tělocvičně a na internetových stránkách obce.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 1 z 27. 01. 2015
č. usnesení: 1/2/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočtové opatření č. 2/14 v příjmech 1.641.617,Kč, ve výdajích 385.023,31 Kč a ve financování -1.256.593,69 Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 1/3/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pronájem prostoru sloužícího 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 dle zákresu, který bude tvořit přílohu nájemní smlouvy, nájemci Miroslavu
Madejovi, IČ: 65026616, s těmito podmínkami: celkové roční nájemné bude sjednáno ve výši
25.000,- Kč s tím, že z tohoto nájemného bude činit nájemné za měsíce červenec a srpen příslušného
kalendářního roku 24.000,- Kč a na ostatní měsíce připadá z celkového ročního nájemného částka
100,-Kč/měsíc. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s tím, že po dobu prvních 5-ti let trvání
nájmu nebude možné nájem vypovědět bez udání důvodu. Po uplynutí této doby je možné nájem
vypovědět i bez udání důvodu vždy k 30. 09. kalendářního roku s tříměsíční výpovědní dobou tak,
aby nájem skončil vždy nejpozději do 31. 12. kalendářního roku.
č. usnesení: 1/4/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat stavební pozemek parc. č. st. 239 v k. ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě, jehož součástí je stavba – bytový dům č. p. 10 v Hořicích
na Šumavě.
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č. usnesení: 1/5/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 932/3 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 22 m2, za cenu 25,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené
manželům Jiřímu Schwarzovi a Alžbětě Schwarzové.
č. usnesení: 1/6/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1200/1 v k.ú. Mýto u
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 89 m2 označenou dle GP 135-106/2014 jako
parc.č. 1200/23 za cenu 25,- Kč za m2 a náklady s prodejem spojené panu Vladimíru Salajovi ml.
č. usnesení: 1/7a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě rozhodlo o pořízení územní studie v souladu s § 30 odst. (2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
pro lokalitu 1/I, kde je uloženo platnou územně plánovací dokumentací pořízení územní studie.
č. usnesení: 1/7b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření mandátní smlouvy na pořízení územní
studie s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti v souladu s § 24 odst. (1)
stavebního zákona s paní Ludmilou Borovkovou, IČ: 74615947 a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 1/7c/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smlouvy na projektové práce - Územní
studie Hořice na Šumavě, lokalita1/I. s firmou SP Studio s.r.o., architektonická kancelář, se sídlem
Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov, IČ: 48207977 dle nabídky ze dne 15. 01. 2015 za cenu
60.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 1/7d/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s předloženým zadáním Územní studie Hořice na
Šumavě pro plochy D1 a 1/I, vyznačené v platném územním plánu obce Hořice na Šumavě a ve
změně č. 1 územního plánu obce Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 1/8/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 915/2 označené dle
GP 440-3/2015 jako parc.č. 915/8 v k. ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 500
m2 za cenu 200,- Kč za m2 a části téhož pozemku označené dle GP 440-3/2015 jako parc.č. 915/9 v
k. ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 113 m2 za cenu 25,- Kč za m2 a náklady s
prodejem spojené panu Františkovi Pojslovi st.
č. usnesení: 1/9a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu č.: 1040004470/001 o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemcích parc. č. 1458/1, 1518/1, 1514
a 1505 vše v k. ú. Šebanov, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 13.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 1/9b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje dodatek č. 001/2015 ke smlouvě č.:
001040005041/003 o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřenou dne 31. 07. 2014 s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, týkající se změny grafické přílohy č. 1 předmětné smlouvy - nový
situační snímek plánovaného umístění EZ a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 1/10/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a
správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne
30. 05. 2013 s firmou Energie pod kontrolou, o.p.s. se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ:
29283272 a pověřuje starostu jeho podpisem.
č. usnesení: 1/11/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje poskytnutí příspěvku Jihočeskému centru pro
zdravotně postižené a seniory, o.p.s. pracoviště Český Krumlov, IČ: 26594463.
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č. usnesení: 1/12/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje připojení obce Hořice na Šumavě k Mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.

ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
28. ledna se uskutečnil v budově ZŠ zápis budoucích prvňáčků, který byl v letošním roce motivován
barvami. Předškoláčky nejprve provázeli žáci 4. a 5. ročníku spolu s paní vychovatelkou, kteří
představovali jednotlivé základní barvy. Každá barvička měla pro děti připravený jeden úkol. Po
jejich splnění každý obdržel Diplom budoucího prvňáčka. Po té přešli předškoláčci do další třídy, kde
s paní učitelkou plnili úkoly pro školáky. Na konci zápisu si děti vybraly malý dáreček. Dárečky pro
budoucí prvňáčky vyrobili starší spolužáci. Jako každý rok, i letos nám paní kuchařky upekly pro
budoucí školáky a jejich rodiče výborný moučník. Moc děkujeme.
Návštěva knihovny
V pondělí 9. února 2015 navštívili žáci naší školy Obecní knihovnu v Hořicích na Šumavě. Ve velice
zajímavém vyprávění se dozvěděli, k čemu knihovna slouží, jaké služby a za jakých pravidel
poskytuje a jak lze tyto služby využívat. Součástí návštěvy byla i praktická část, kdy si žáci podle
věku vyzkoušeli práci s jednotlivými knihami, vyhledávali zadané informace, pracovali s on-line
katalogem, vyhledávali konkrétní knihy v policích a v neposlední řadě poslouchali četbu úryvků
z vybraných knih. Zájemci si v závěru mohli vypůjčit domů knihu. Žáci byli nadšeni a zdá se, že
knihovna získala nové dětské čtenáře. Velké poděkování patří organizátorkám celé akce slečně Petře
Brabcové a paní Lence Indrové .
Beseda s anglickou spisovatelkou Zoe Brooker
V úterý 10. 2. 2015 nás ve škole opět navštívila paní Zoe Brooker, která přišla našim žákům vyprávět
o předmasopustních tradicích v Anglii. Tato beseda byla pro žáky velkým přínosem nejen proto, že
se dozvěděli mnoho zajímavostí o Masopustním úterý, které je ve Velké Británii známé jako
Palačinkový den (Pancake Day), ale hlavně proto, že celá beseda probíhala v angličtině. Žáci tak měli
možnost slyšet anglický jazyk, který se ve škole učí, z úst rodilé mluvčí. Měli možnost klást otázky či
v tomto jazyce diskutovat. Celou besedu nám zprostředkovala paní Jitka Davídková, která vede na
naší škole kroužek anglického jazyka. Po celou dobu trpělivě překládala slova Zoe a žáci tak lépe
porozuměli všem aktivitám a činnostem, které jsou spojeny s tímto (pro nás neznámým) dnem.
Součástí palačinkového dne jsou závody v běhu s palačinkou ve vesnicích a městech po celé Velké
Británii. Proto Jitka Davídková pro každého žáka usmažila palačinku a v závěru poutavého
vyprávění si všichni mohli vyzkoušet, jak takový závod vypadá. Besedu jsme zakončili ochutnávkou
výborných palačinek s citronem, máslem a cukrem. Paní Zoe Brooker i Jitce Davídkové ještě jednou
moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
Za ZŠ Mgr. Jana Čurdová
Dětský karneval
V sobotu 7. 2. 2015 proběhl v kulturním domě v Hořicích na Šumavě dětský karneval, který připravil
Divadelní spolek Rolnička ve spolupráci se ZŠ a MŠ. I když to do poslední chvilky vypadalo, že bude
málo dětí i dospělých, tak se nakonec zúčastnilo 55 masek. Také v tomto roce byly k vidění velice
pěkné a nápadité masky. Letošní karneval byl zaměřený pohádkově. Každá soutěž byla motivována
jinou pohádkou. Karneval byl velmi akční, tanec střídal jednoduché pohybové hry. Odměny si mohly
vybrat opět všechny zúčastněné děti. Pro dospělé byla připravena taneční soutěž a losování
vstupenek. Pět vylosovaných si tentokrát odneslo domů překvapení ve formě dárkového balíčku.
Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých by se karneval nemohl uskutečnit.
Dětský karneval sponzorovali:
Český červený kříž, Jednotka sboru dobrovolných hasičů,
Občanské sdružení Masopust, Divadelní spolek Rolnička, Pan Miroslav Madej, Obec Hořice na
Šumavě.
Za organizátory Mgr. Jana Brabcová
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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 březen:
5. 3. JEN TAK*
12. 3. Zvířecí dílnička + JEN TAK*
19. 3. JEN TAK*
26. 3. Hudba a naši nejmenší + 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.
Za Klub cvrček Lenka Indrová

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU
VÝVOJOVÉ FÁZE DÍTĚTE a jak si s nimi poradit. Srdečně zveme všechny rodiče ve čtvrtek 26. března
od 16 hodin do hořické knihovny (2. patro obecního domu) na další přednášku s besedou. Tentokrát
se dozvíme, co očekávat v jednotlivých fázích života dítěte, na co si dát pozor a jak překonat
problémy, které mohou přijít. Ve druhé části přednášky se pak blíže zaměříme na děti od narození
po školkový věk.
Přednáška s besedou bude dlouhá cca 90 minut a povede ji odborník, vstupné dobrovolné.
Za Hořický cvrkot, z.s.
Lenka Indrová

LUCIE ČERNÁ POTŘETÍ MISTRYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Bohužel, koncem srpna 2014 musela Lucka
podstoupit operaci pravého ramene, a tak
nemohla celé čtyři měsíce trénovat. Tato
vynucená přestávka je pro profesionální
sportovce vždy více než nepříjemná.
Přestože Lucka začala znovu trénovat až
začátkem ledna 2015, už na začátku února se
zúčastnila Mistrovství České republiky
dospělých v badmintonu. Protože se ještě
necítila stoprocentně připravená na dvouhru,
takticky se soustředila „pouze“ na čtyřhru. A
opět nezklamala. Již 1. února Lucka hrála
finále, ve kterém zvítězila a stala se tak potřetí v řadě mistryní České republiky ve čtyřhře žen. Lucka
k tomu dodává: „Jsem moc ráda, že to vyšlo, protože doba, kdy jsem nemohla trénovat, byla opravdu
dlouhá. Všem, kteří mě podporovali a fandili mi, mnohokrát děkuji. Velmi si toho vážím!“
A my dodáváme, že věříme, že naše Lucka, která nás tak skvěle reprezentuje nejen v České republice,
ale doslova v celém světě, má v Hořicích mnoho svých fandů. Lucku mimo jiné v brzké době čeká i
první mezinárodní mistrovství Rakouska, následovat bude mezinárodní mistrovství Portugalska a
Polska. V dubnu bude Lucie se svým krumlovským týmem hrát extraligové semifinále proti Brnu.
Další informace a aktuality najdete na webových stránkách Lucie: www.lucie-cerna.cz
Petr Tröster, Lucie Černá
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