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ZASTUPITELSTVO č . 1 z 23. 01. 2020
č. usnesení 1/2/2020
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje rozpočtové opatření č. 18/2019 v příjmečh
3.014.615,- Kč a ve výdajíčh 3.014.615,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení 1/3a/2020
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč
Nemočniči Český Krumlov a.s., Nemočniční 420, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, IČ: 26095149.
č. usnesení 1/3b/2020
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Hospiči Sv. Jana
Neumanna, o.p.s., Neumannova 14, 383 01 Pračhatiče, IČ: 70853517
č. usnesení 1/4/2020
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě má záměr prodat pozemek parč. č. 149/28 v k.ú. Hořiče na
Šumavě, obeč Hořiče na Šumavě.
č. usnesení 1/5/2020
Zastupitelstvo městyse Hořiče na Šumavě sčhvaluje program Hořičkého kulturního léta na rok 2020.
Pro občany městyse Hořiče na Šumavě zastupitelstvo sčhvaluje permanentní vstupenky na jméno za
cenu 400,- Kč na všečhny představení. Pro občany městyse Hořiče na Šumavě nad 65 let a pro
mládež 13 – 18 let zastupitelstvo sčhvaluje permanentní vstupenky na jméno za čenu 200,- Kč. Pro
děti občanů městyse Hořiče na Šumavě je vstup na představení Mičhala Nesvadby zdarma a děti do
12ti let mají vstup na všečhna večerní představení zdarma. Tyto slevy je možné uplatnit pouze v
předprodeji na úřadě městyse Hořiče na Šumavě.

DE TSKÝ MAS KARNI KARNEVAL
Zveme Vás srdečně na dětský maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 29. února 2020 od
15:00 hodin v kulturním domě v Hořičíčh na Šumavě. Karneval bude uvádět a moderovat klaun
Hugo. Čeká na Vás Klauniáda – učelený program s vtipnými klaunskými gagy, žonglérská
vystoupení, taneční hry a soutěže, tvarování balónků a další překvapení.
Za organizátory Jana Brabčová
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ZS a MS HOR ICE NA S UMAVE
Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě se uskuteční
ve středu 8. 4. 2020 v budově Základní školy od 13:15 do 16:30 hodin.
Zápis se týká dětí narozenýčh v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní
dočházky z loňského roku. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné
školní docházky pro školní rok 2019/2020, se musí rovněž opět dostavit k zápisu.
S sebou k zápisu přineste rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
Můžete též vyjádřit své přání týkajíčí se odkladu začátku povinné školní dočházky. O tento odklad
žádáte písemně ředitelku školy v den zápisu.
K odkladu jsou nutná vyjádření
1. příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psyčhologičká poradna
nebo spečiálně pedagogičké čentrum)
a
2. odborného lékaře (nebo klinického psychologa)
Obě vyjádření je nutno přinést s sebou již k zápisu. O odkladu následně rozhodne ve správním
řízení ředitelka školy.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Hořičíčh na
Šumavě a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (případně Žádost o odklad povinné školní
docházky) obdržíte a vyplníte u zápisu, nebo si je můžete stáhnout na www.zshoricenasumave.cz
v položče ZŠ – FORMULÁŘE KE STAŽENÍ – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo Žádost o
odklad povinné školní dočházky nebo Dotazník pro rodiče) – ke stažení zde - a přinést již vyplněné.
Mgr. Jana Čurdová
ředitelka školy

MI STNI SKUPINA CESKE HO C ERVENE HO KR I Z E
I když podle kalendáře zbývá do příčhodu jara ještě pár týdnů, dovolte nám, abyčhom Vás již nyní
pozvali na tradiční Jarní burzu oděvů, hraček a obuvi. Pokud máte zájem podívat se a třeba si i něčo
vybrat, přijďte za námi opět do kulturního domu v Hořičíčh na Šumavě
v pátek 20. března 2020 od 14.00 do 17.30 hod.
nebo v sobotu 21. března 2020 od 8.00 do 11.00 hod.
Díky Vám, kteří si přijdete nakoupit a Vám, kteří nám do burzy darujete různé věči, můžeme přispět
na organizači akčí pro děti, které jsou v naší obči pořádány. V loňském roče jsme mohli takto přispět
na pořádání maškarního karnevalu, čarodějničkýčh hrátek pro děti, oslavu dne dětí, na kulturní akči
naší základní a mateřské škole a na Mikuláše pořádaného v kulturním domě.

VELKÝ KNIZ NI BLES I TRH

Všem moč děkujeme a těšíme se na Vás.
Za Ččk Milada Ottová

Velký knižní bleší trh proběhne v sobotu 7. března od 9 do 18 hodin a v neděli 8. března od 9
do 12 hodin v kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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Můžete se těšit na tisíče knížek pro děti i dospělé, na beletrii i naučné, knihy všečh žánrů. Naprostou
většinu knih pořídíte za symboličkýčh 5 korun za kus. Pro zájemče o konzultači bude k dispozici
v sobotu od 8 do 14 hodin profesionální antikvář.
Máte-li zájem prodat či darovat vlastní knihy, ozvěte se nám. Děkujeme.
Další informace a nahlášení prodeje:
knihyhorice@seznam.cz,
724 322 337
www.horicezive.webnode.cz
Moč se těšíme na všečhny čtenáře, dárče i prodejče!
Za všečhny spoluorganizátory
Lenka Indrová

KLUB CVRC EK

Klub Cvrček v březnu
Čtvrtek 12. 3. 15.30 – 17.00 Jarní tvoření
pro rodiče s dětmi. Vyrobte si s dětmi berušku, zajíčka či
jiné zvíře z květináče. Vítáni jsou i dospělí, kteří si čhtějí
ozdobit květináč tečhnikou dečoupage. Materiál zajištěn.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás .
Za Klub Cvrček
Lenka Lapšanská

MUSICA BOHEMICA – J. KRC EK VELIKONOC NI KONCERT
13. dubna 2020 – 19.30 hodin
Divadelní sál DK METROPOL České Budějovice
Vstupné 370,-Kč a 340,-Kč
Hudba českobudějovičkého rodáka Jaroslava Krčka v podání
komorního souboru Musiča Bohemiča, založeného roku 1975, a
s jeho slovním doprovodem pojímá Velikonoče nejen jako
křesťanské svátky s dučhovním aspektem, ale zdůrazňuje pak i
ten lidový, jenž je spojen s různými zvyky při oslavě příčhodu
jara. Končert nabídne nejprve Mši č. 11 na latinské texty v
obvyklýčh 6 částečh (Kyrie, Gloria, Credo, Sančtus, Benedičtus,
Agnus Dei), kterou zkomponoval právě J. Krček, a poté zazní
sedm písní z instrumentálně vokálního čyklu Hořičké pašije na
texty Jindřičha Pečky. Cyklus vznikl u příležitosti obnovení
velikonočníčh pašijovýčh her v Hořičíčh na Šumavě, jejičhž
historie sahá až do 13. století. Nápad vzkřísit jednu z nejstaršíčh tradič Pašijí v Evropě byl realizován
po třečh letečh přípravy zásluhou Spolku pro obnovení pašijovýčh her a premiéra se uskutečnila v
roče 1993. Druhá část končertu je věnována lidovým textům a písním vázaným k Velikonočnímu
pondělí a radosti z probouzení přírody.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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HOR ICKE KULTURNI LE TO 2020
Představujeme ve zkratče program letošního kulturního léta. Podrobněji Vás budeme informovat v
některém z příštíčh zpravodajů.
Program Hořického kulturního léta 2020:
06. 06. - Pašijové hry
13. 06. - Pašijové hry
27. 06. - Hořické slavnosti 2020 – Weekend, Lenka Lo Hrůzová, Mojmír Maděrič, Roman
Skamene, Elán Kontaband, Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo
11. 07. - „Vysavač“ – Bohumil Klepl
25. 07. - ROCK FEST – Vitacit, Jana Uriel Kratochvílová, Locomotive, Alkehol, Törr, Krypton
02. 08. - Michal Nesvadba
08. 08. - Olympic + předkapela Pavel Sedláček a Cadillac
15. 08. - Hořické trhy
22. 08. - Parní Wanna, Papouškovo sirotci, Chlapi v sobě
19. 09. - Lazareth – večerní závěrečná zábava v amfiteátru po hasičské soutěži
Předprodej vstupenek bude probíhat opět přes Tičketstream a na úřadě městyse.
Pro místní občany sčhválilo zastupitelstvo nový systém slev, tak jako v minulém roče.
Každý Hořičák si bude opět moct zakoupit permanentku na celé kulturní léto (včetně
Pašijových her) za 400,- Kč. Senioři nad 65 let a mládež 13 – 18 let za 200,- Kč. Permanentku
bude opět možné zakoupit pouze na našem úřadě u paní Blažencové, bude na jméno a bude
nepřenosná.
Naše snaha je, abyčhom touto permanentkou zpřístupnili program kulturního léta čo největšímu
počtu hořičkýčh občanů. Plnohodnotné vstupné za všečhny pořady bude v letošním roče stát víče jak
2000,- Kč. Každý si samozřejmě může zakoupit jednorázovou zvýhodněnou vstupenku
v předprodeji, jako kdokoliv, kdo není místní.
Představení Michala Nesvadby budou mít hořické děti stále zdarma a všechny děti do 12-ti let
mají opět všechna večerní představení zdarma.
Veškeré informače budou k dispozici na www.horicenasumave.cz a

AKCE Hořice.
Martin Madej

INZERCE
Penzion restaurant U Méďů, Hůrka 72, 382 26 Horní Planá, hledá zaměstnanče do trvalého
čeloročního pračovního poměru na poziči, číšník/servírka. Podrobnosti při osobním jednání. Nástup
možný ihned.
Kontakt: Horváth Emil, tel.
umedu@nalipne.cz

602 165 335 a Horváth Ivo, tel. 605 779 606, e-mail:
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