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Protože přes prázdniny zpravodaj nevychází, zahrnuji do této rubriky vše i za toto období.
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravách a průběhu „Hořického kulturního léta“. Většina akcí
se velmi vydařila, přestože počasí nám příliš nepřálo. Děkuji všem účastníkům. Bylo Vás určitě
více než v letech minulých, přesto máme jako hořičáci ještě velké rezervy. Máte-li nějaké
nápady nebo náměty, jak obohatit naše kulturní léto v příštím roce, klidně se ozvěte. Pokud to
bude v našich možnostech, dali bychom rádi prostor co možná nejširšímu spektru akcí. Zvláštní
poděkování patří našim hasičům, kteří se organizačně v době svého volna podíleli na všech
akcích.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy na „Pohádkovou rezervaci“ na
pět let. Takže se malí i velcí mohou těšit na řadu dalších krásných pohádkových představení.
Oznamuji, že starostenský den bude nyní každé pondělí od 10:00 - 13:00 a 14:00 – 17:00. Po
několikaměsíční praxi se čtvrtek ukázal z mnoha důvodů jako nepraktický. Děkuji za pochopení
a těším se na Vaši návštěvu.
Zahájili jsme poslední etapu budování obecního domu. Muzea jsou přestěhována do kulturního
domu a začalo se s budováním ordinací lékařů. Tyto však podléhají delším odborným
schvalovacím procesům, takže doufáme, že se vše stihne ještě do konce tohoto roku.
Pobočka České pošty je již pár týdnů opět v provozu. Ještě jednou se všem omlouvám za
vzniklé nepříjemnosti. Na druhou stranu všechno zlé je pro něco dobré. Nyní máme krásnou
novou poštu. A nevěřte fámám o tom, že by měla být zrušena. O ničem takovém nebylo ani
uvažováno.
Byla dobudována poslední chybějící část kanalizace, která umožní odkanalizování levé strany
náměstí. V nejbližších dnech začne probíhat výměna vodovodu od vodojemu (u Harenčáků) po
křižovatku z hlavní silnice do Pašijí. Počítejte prosím v těchto místech s dopravním omezením
na dobu nezbytně nutnou. Děkuji za pochopení.
Firma E.ON během prázdnin položila do země rozvod elektřiny v obci. Tím jsme se zbavili
nepěkně vyhlížejícího nadzemního vedení. Dle vyjádření firmy byla naše obec předposlední na
dlouhé roky, kde byla tato úprava provedena.
Bylo opraveno školní hřiště, což doufám přispěje k lepšímu sportovnímu vyžití našim žákům
základní i mateřské školy.
Pokud máte zájem uveřejnit svůj příspěvek ve zpravodaji, zašlete jej 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

TURNAJ V PE TANQUE
V sobotu 17. září jsme na hřišti za školou uspořádali veřejný turnaj v pétanque. Zaregistrovalo se 32
hráčů od 6 let až po dospělé. Turnaje se zúčastnili také skauti z Křemže a Holubova. Všichni s chutí
házeli koulemi celé odpoledne, aby mohli vybojovat jednu ze tří hlavních cen – sadu pétanque.
Děkujeme za krásné odpoledne a těšíme se na nějakou příští akci, na které rádi uvidíme další nové
účastníky.
Pravidelné schůzky skautského oddílu probíhají v tomto školním roce od září v klubovně v budově
Obecního úřadu. Starší skautíci se scházejí pravidelně každý čtvrtek od 17:30 do 19 hodin.
Letos otevíráme družinu nováčků se schůzkami každou středu od 17 do 18 hodin. Chodíte-li do 1. až
3. třídy a chcete se k nám přidat, přijďte se podívat na některou ze schůzek nebo se ozvěte na tel.
724 851 908 (Honza Í.). Rádi vás uvidíme.
hořičtí skauti

HASÍCSKA ZABAVA A HASÍCSKA SOUTEZ
Sbor dobrovolných hasičů obce Hořice na Šumavě pořádá dne 24.09.2011 HASIČSKOU ZÁBAVU v
kulturním domě v Hořicích na Šumavě. Začátek je ve 20:00 hodin. Vstupné 80,- Kč. Hraje skupina
Pozor vizita. Bohatá tombola.
Ve stejný den se od 13:00 hodin koná na hřišti hasičská soutěž "O pohár starosty obce". Zajištěno
občerstvení. Na tyto akce jsou všichni srdečně zváni.
Dne 17.9.2011 se jednotka SDHO Hořice na Šumavě zúčastnila v Černé v Pošumaví hasičské soutěže
s exotickým názvem „Pralesní liga“, kde jsme letos obhajovali prvenství z minulého roku. Toto se sice
nepodařilo, ale druhé místo je přesto skvělý výsledek a soutěž z našeho pohledu hodnotíme jako velmi
zdařilou.

BOJ O ZLATOU UDÍCÍ
Dne 1.10.2011 od 12:00 hodin se bude konat na našem hořickém rybníce „Mejťáku“ velká rybářská
soutěž pro děti. Zveme tímto všechny hořické děti do 15ti let, aby si zarybařily a zahrály si o hodnotné
ceny. Z organizačních důvodů a také z důvodu omezeného počtu chytacích míst žádáme všechny
zájemce, aby se předem, a to nejpozději do 26.9.2011 zaregistrovali na telefonu 739 644 663 u paní
Kláry Harenčákové, která Vám sdělí bližší informace. Pokud nemáte k dispozici udici, rádi Vám ji
zapůjčíme přímo na místě. Jelikož se na soutěži mohou ulovit i ryby veliké přes 65 cm, žádáme, aby
s každým soutěžícím přišla alespoň jedna dospělá osoba. Nechceme z vody lovit děti, ale především
ryby . Zveme i další Hořičáky, aby se přišli podívat, jak to závodníkům bere. Soutěžit se bude za
každého počasí a po ukončení rybolovu bude zapálen v místě konání velký oheň. Pro děti máme
připravené špekáčky zdarma. Ostatní občerstvení zajistí pan Aleš Prouza, který bude pro labužníky
připravovat čerstvé pstruhy na grilu.
Těšíme se na Vás, jste srdečně zváni a 1. října – PETRŮV ZDAR!

VÝ UKA NA BOZ ENSTVÍ
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
Vážení rodiče!
Obracím se na vás s nabídkou výuky náboženství. Í v letošním školním roce můžete vaše dítě na tuto
výuku přihlásit. Můžete takto učinit:
- osobně na farním úřadě ve Světlíku, Frymburku, Horní Plané, Černé v Pošumaví nebo v Hořicích na
Šumavě,
- telefonicky nebo sms na č.t. 777251021,
- e-mailem: farafrymburk@seznam.cz .
Při přihlašování elektronickou poštou uveďte, prosím, jméno dítěte, věk, školu, kterou navštěvuje,
adresu (popř. telefon). Výuku náboženství bychom chtěli zahájit začátkem října, a proto vás prosím,
abyste přihlášky podávali nejpozději do 25.září. K výuce náboženství se mohou přihlásit děti od 2.
třídy.
Předem vám děkuji.
P. Ívan Marek Záleha, O.Praem.
administrátor

ZAVOD MÍNÍKA R
Dne 21.08.2011 se v Hořicích na Šumavě uskutečnil paralelní závod minikár pořádaný klubem AK
Velešín-minikáry. Závod se vydařil a od AK Velešín přišlo na obec poděkování od Veroniky Doležalové:
Chtěli bychom poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu, že našemu klubu AK Velešínminikáry, umožnili v obci Hořice na Šumavě uskutečnit paralelní závod, který se konal dne 21. 8. 2011.
Dále pak děkujeme za propůjčení obecního traktoru. Díky Vaší podpoře a pomoci se mohl uskutečnit
závod, který je v sérii minikár ojedinělý a oblíbený.
Dále bychom chtěli velmi poděkovat Hořickým hasičům, kteří nám pomáhali při organizaci
paralelního závodu. Jejich pomoc nám zajistila bezproblémový průběh akce, což ocenili, jak závodníci,
tak jejich doprovody.
Fotky z paralelního závodu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na internetových stránkách obce.

ZA KLADNÍ S KOLA A MATERSKA S KOLA V HOR ÍCÍ CH NA SUMAVE
Cesta na Kostelík - přivítání nového školního roku 2011/2012
V úterý 13. září jsme uskutečnili tradiční cestu na Kostelík, kterou jsme chtěli přivítat nový školní
rok. Za téměř letního počasí se nás sešlo okolo čtyřiceti (dětí - školáků i předškoláků, rodičů,
prarodičů, zaměstnanců školy a dalších příznivců turistiky) a společně jsme vyrazili po žluté turistické
značce směrem na Kostelík. Po dosažení cíle jsme se rozdělili na malé skupinky a s nadšením vyluštili
kvízový test o Hořicích. Ze správných odpovědí vyšla tajenka, která zněla STOLEČKU, PROSTŘÍ SE!
Když všechny děti společně pronesly tajenku nahlas, prostřený stoleček po chvíli hledání také
objevily. Všichni jsme si mohli pochutnat na slaných a sladkých dobrotách, které nám moc chutnaly.
Nesměl chybět tradiční ohýnek, na kterém jsme si opekli to, co jsme si donesli (buřtíky, nebo chleba či
jablíčko). Po příjemně stráveném odpoledni jsme pečlivě uhasili ohýnek a vydali se domů.
Velké poděkování patří všem maminkám, paní školnici a p. učitelkám ze ZŠ, které se podílely na
přípravě programu a napečení dobrot.
Kolektiv ZŠ

SBE RNÝ DVUR
Ve dnech 30. 9. a 1.10.2011 proběhne v areálu obecních dílen mobilní sběrný dvůr. Občané mohou
odpady přivážet v těchto hodinách:
Pátek: 15,00 – 18,00
Sobota: 9,00 – 11,00
Mobilní sběrný dvůr není určen pro odpady z podnikání, ale pouze pro odpady z domácností!
Mobilní sběrný dvůr, pořádaný dvakrát ročně je určen výhradně na odpady, pro které nejsou
celoročně k dispozici nádoby. Bylo zvykem vozit do sběrného dvora jakýkoliv odpad, kterého se
občané potřebovali zbavit, např. po velkém úklidu. Ceny za odpady však velmi rychle rostou a již nelze
v této nehospodárné praxi pokračovat.
Komunální odpad patří do šedých, nebo černých popelnic a kontejnerů. Co je to vlastně komunální
odpad? Komunální odpad je ten, který zbyde po vytřídění papíru, plastu, skla, železa, nebezpečných
odpadů.
Komunální odpady jsou průběžně během roku sváženy, jsou obcí hrazeny společnosti ASA pevnou
měsíční paušální platbou. Pokud jsou komunální odpady však voženy ještě i do sběrného dvora, platí
je obec a tedy Vy, dá se říci, dvakrát. Náklady na sběrný dvůr vyčísluje ASA na základě vážení odpadu,
který ze sběrného dvora přiveze a vystavuje na ně samostatnou fakturu. Komunální odpad, který ASA
převezme ve sběrném dvoře, není zahrnut do naší měsíční paušální platby. To znamená komunální
odpad, který se vejde do popelnice nebo kontejneru patří do popelnice nebo kontejneru a nikoliv do
sběrného dvora.
Složky tříděného odpadu podobně jako komunální odpady patří do stanovených, v tomto případě
barevných kontejnerů.
Odpady určené do sběrného dvora:
Elektrospotřebiče
Objemový odpad (velké věci, které se nevejdou do popelnic a kontejnerů, jako je nábytek, koberce,
vany atd.)
Nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie, nebezpečné chemikálie, ÍPA atd.; s určením tohoto
odpadu Vám pomohou zaměstnanci obce, kteří budou ve sběrném dvoře)
Železný šrot
Odpady, které do sběrného dvora nepatří (jak je zdůvodněno výše) pokud je přivezete, budou
zaměstnanci obce odmítnuty a nebudou do sběrného dvora přijaty. (Komunální odpad složky
tříděného odpadu - papír, plast, sklo, nápojové kartony, rostlinné odpady z údržby zahrad).
Příklady odpadu, který do sběrného dvora nepatří: staré oblečení, boty, zimní boby, kanystry,
kartonové krabice, plastové folie a pytle atd. Tyto odpady patří do barevných kontejnerů na tříděné
složky odpadu, nebo do nádob na komunální odpady – tedy šedých nebo černých.

POLÍCÍE C R HLEDA TLUMOC NÍ KÝ
Policie ČR obvodní oddělení Horní Planá hledá pro tlumočení z jazyka německého a anglického
překladatele, kteří jsou schopni tuto činnost pro potřeby Policie ČR vykonávat. Znalost jazyka nutná
písmem i slovem. Nejedná se o pracovní poměr, ale pouze o smluvního tlumočníka pro naléhavé
případy. Případní zájemci se mohou obracet na prap. Michala Hanzlíka, telefon: 602 560 169.

