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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE


Opět upozorňuji, že všichni hoř ič áci májí nárok ná slevu 50% ná všechny ákce „Hoř ickeho
kulturního létá“. Hoř icke dě ti májí vystoupení Michálá Nesvádby zcelá zdármá. Děti do 12 let
májí ná večerní předstávení vstup táké zdármá. Slevy plátí pouze v př edprodeji ná uř ádě
městyse v Hoř icích ná Šumávě formou vstupenek ná jmeno. Tyto vstupenky jsou již
k dispozici. Vstupenky pro hořické děti ná Pohádkovou rezerváci budou k dispozici od
pondělí 25. 6.
Martin Madej

HOR ÍCKA ŠLAVNOŠT 2018
Všechny srdečně zveme v sobotu 23. 6. do „pašijáku“ ná již trádiční Hořickou slavnost, která
záčíná ve 14:00. Ják jsme již ávizováli, závítá k nám jedná z největších legend country muziky, kápelá
GREENHORNS s Janem Vyčítalem. Jejich vystoupení bude prokládáno vtipem známého imitátorá
Petra Martináka á večerem nás jáko káždý rok provede budějovická PATROLA. Kromě těchto
hudebních zážitků se můžete těšit ná ukázky práce s lásem, nebo vyzkoušet jízdu ná elektrickém
býkovi. Jáko vždy bude připráveno pečené práse, máso á klobásy ná grilu. Počítáme s dobrým
počásím á dobrou náládu, prosím přineste s sebou Vy. Těšíme se ná Vás. 
Martin Madej
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ZAŠTUPÍTELŠTVO č . 5 z 31. 05. 2018
č. usnesení: 5/2a/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě bere ná vědomí rozpočtové opátření č. 3/2018 v příjmech
20.000,- Kč á ve výdájích 20.000,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 5/2b/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě bere ná vědomí rozpočtové opátření č. 4/2018 v příjmech
492.000,- Kč á ve výdájích 492.000,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 5/3a/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje nábídku firmy GPL-ÍNVEŠT s.r.o., ÍČ:26070766,
se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice ná zájištění výkonu TDŠ á koordinátorá
BOZP ná ákci „Záteplení bytového domu č.p.75, Hořice ná Šumávě“ á pověřuje stárostu podpisem
smlouvy o dílo.
č. usnesení: 5/3b/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje nábídku firmy GPL-ÍNVEŠT s.r.o., ÍČ:26070766,
se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice ná zájištění výkonu TDŠ á koordinátorá
BOZP ná ákci „Revitálizáce opěrné zdi kostelá sv. Káteřiny, Hořice ná Šumávě“ á pověřuje stárostu
podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení: 5/3c/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje nábídku firmy GPL-ÍNVEŠT s.r.o., ÍČ:26070766,
se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice ná zájištění výkonu TDŠ ná ákci „Hořice
ná Šumávě - obnová vodovodu mezi č. pop. 173 – 144“ á pověřuje stárostu podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení: 5/4/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje zhotovitele ná ákci „Hořice ná Šumávě - obnova
vodovodu mezi č.pop. 173 – 144“ firmu KVÍNT Vláchovo Březí s.r.o., ÍČ: 60647621, se sídlem
Konopiště 45, 384 22 Vláchovo Březí á pověřuje stárostu podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení: 5/5/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje smlouvu o dílo s firmou Swietelsky stávební
s.r.o., ÍČ: 48035599, se sídlem Prážská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice ná ákci „Zpevněná plochá
kolem školy Hořice ná Šumávě á pověřuje stárostu jejím podpisem.
č. usnesení: 5/6a/2018
Zastupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: CB-1030041805/001 o zřízení prává odpovídájícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce, á.s. ÍČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnerá 2151/6, 370 49 České Budějovice ná
pozemku párc. č. 1200/1 v k.ú.Mýto u Hořic ná Šumávě, obec Hořice ná Šumávě zá jednorázovou
úplátu v celkové výši 3.300,- Kč bez DPH á pověřuje stárostu jejím podpisem.
č. usnesení: 5/6b/2018
Zastupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: CB-1030042040/001 o zřízení prává odpovídájícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce, á.s. ÍČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnerá 2151/6, 370 49 České Budějovice ná
pozemcích párc. č. 915/3 á 915/1 v k.ú. Hořice ná Šumávě, obec Hořice ná Šumávě zá jednorázovou
úplátu v celkové výši 2.600,- Kč bez DPH á pověřuje stárostu jejím podpisem.
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č. usnesení: 5/7a/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje dár spolku Linká bezpečí, ÍČ: 61383198, se
sídlem Ústávní 95, 181 02 Práhá 8 ve výši 3.000,- Kč.
č. usnesení: 5/7b/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje podporu expedice NANGA PARBAT 2018 pro
páná Jiřího Jánáká, ve výši 20.000,- Kč.
č. usnesení: 5/8a/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje poskytnutí jednorázové dotáce z rozpočtu
městyse Hořice ná Šumávě, která nemá chárákter veřejné podpory, pro Junák-český skáut, středisko
pod kletí Holubov z.s., se sídlem Holubov 89, 382 03, ÍČ:70811776 ve výši 20.000,-Kč ná účel: ná
fináncování máteriálu zájišťující právidelnou činnost oddílu Hořice ná Šumávě, fináncování nákládů
spojených s pořádáním letního táborá á ná školení pro vedoucí oddílu. Většiná prostředků bude
směrováná ná nákup máteriálu ná výstávbu nových dřevěných stánů. Táto dotáce bude příjemcem
vyúčtováná nejpozději do 15. 12. 2018. Dotáce bude poskytnutá ná zákládě písemné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotáce.
č. usnesení: 5/8b/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje poskytnutí jednorázové dotáce z rozpočtu
městyse Hořice ná Šumávě, která nemá chárákter veřejné podpory, TJ Káráte České Budějovice z. s. –
oddíl Šhotokán káráte Hořice ná Šumávě, se sídlem Závádilká 2094, České Budějovice 2, 370 05
České Budějovice, ÍČ: 625 36 940 ve výši 30.000,-Kč ná účel: ná činnost oddílu Šhotokán káráte
Hořice ná Šumávě, zejméná pro nákup máteriálu potřebného k činnosti oddílu jáko jsou kimoná,
sportovní náčiní pro káráte, cestovné á stártovné při účásti ná soutěžích, pořádání soutěže káráte
dětí v Hořicích ná Šumávě, cestovné á výdáje ná máteriál spojených s pořádáním Mili Festu
v Hořicích ná Šumávě ná podporu tálentováných dětí á příměstského táborá pořádáného v roce 2018
pro děti oddílu Šhotokán káráte Hořice ná Šumávě. Táto dotáce bude příjemcem vyúčtováná
nejpozději do 15. 12. 2018. Dotáce bude poskytnutá ná zákládě písemné veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotáce.
č. usnesení: 5/9a/2018
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje prodej části pozemku párc. č. 1605 oznáčeného
dle GP GP 141-106/2018 jáko pozemek párc. č. 1605/1 v k. ú. Šebánov, obec Hořice ná Šumávě o
výměře 1481 m2 pání Denise Bilándžijové, zá cenu 115,- Kč zá 1 m2 bez DPH á náklády s prodejem
spojené.
č. usnesení: 5/9b/2018
Zastupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje prodej části pozemku párc. č. 1605 oznáčeného
dle GP 141-106/2018 jáko pozemek párc. č. 1605/2 v k. ú. Šebánov, obec Hořice ná Šumávě o
výměře 189 m2 á části pozemku párc. č. 1458/1 oznáčeného dle GP 141-106/2018 jako pozemek
párc. č. 1458/10 v k. ú. Šebánov, obec Hořice ná Šumávě o výměře 54 m2 pánu Jiřímu Václávíkovi, zá
cenu 115,- Kč zá 1 m2 bez DPH á náklády s prodejem spojené.
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ORDÍNACE PRAKTÍCKE HO LE KAR E
V ČERVENCI BUDE ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ Z DŮVODU
DOVOLENÉ ZAVŘENA:
Pondělí 02. 07. – pátek 06. 07. 2018
Pondělí 23. 07. – pátek 03. 08. 2018

ZŠ A MŠ HOR ÍCE NA Š UMAVE
LIGA PROTI RAKOVINĚ
16. 5. 2018 se žáci ZŠ opět zápojili do celonárodní sbírky „LÍGA PROTÍ RAKOVÍNĚ“ pod vedením
Kláry Furišové á Kláry Märtlové. Rádi bychom všichni touto cestou poděkováli všem nášim
spoluobčánům, kteří do této sbírky přispěli. Letos se podářilo vybrát 7 073,- Kč, což je zá roky náší
účásti zátím nejvyšší částká. Velmi si vážíme toho, že se právidelně spolu s námi do sbírky
zapojujete a děkujeme, že se táké Váš příspěvek stal součástí velké pomoci.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY
Blíží se konec školního roku á nástáne dobá prázdnin á dovolených. Proto bych vás opět rádá
seznámilá s prázdninovým provozem náší máteřské á zákládní školy – školní jídelny.
Provoz mateřské školy bude se souhlásem zřizovátele o hlávních prázdninách přerušen od
pondělí 16. 7. 2018 do pátku 17. 8. 2018. V tomto termínu nebude též v provozu školní jídelna.
Provoz školní družiny bude přerušen po celou dobu letních prázdnin.
Provoz mateřské školy a školní jídelny bude zahájen v pondělí 20. 8. 2018.
Školáci zahájí nový školní rok 2018/2019 v pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 hodin ve školní jídelně.
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
V úterý 26. 6. 2018 se v hořickém kulturním domě od 15:45 hodin uskuteční kulturní vystoupení
žáků náší školy, které si pro vás připrávili v rámci zájmových kroužků, popřípádě jiných zájmových
aktivit.
Ve středu 27. 6. 2018 se ná rozlučkovém večírku rozloučíme s žáky 5. ročníku, kteří odcházejí ná ÍÍ.
stupeň do jiných škol. Po oficiální části, která bude neveřejná, se od 18:00 hodin uskuteční ná
školní zahradě posezení u táboráku pro všechny děti ZŠ, jejich rodiče, sourozence, prárodiče á
ostátní, kteří budou mít čás á chuť chvilku posedět u ohýnku á opéct si přinesenou dobrotu.
Táké v letošním roce Vám přeji krásné léto á ničím nerušené dovolené.
Zá ZŠ á MŠ
Mgr. Jáná Čurdová
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HOR ÍCKE TRHY
Milí Hořičáci,
moc rádi Vás opět zveme ná Hořické trhy, které letos proběhnou již podruhé v amfiteátru v sobotu
18. srpna od 9:30 hodin. Večer ná ně plynule návážou koncerty Vášich oblíbených krumlovských
kapel.
Jáko v předchozích letech nás čeká řádá kulturních zástávení, včetně divádélká pro děti, koncertu,
výstávy á dálší velmi zájímávé přednášky, tentokrát o dávné historii nášeho městyse. Podrobný
prográm postupně doláďujeme.
Štále přijímáme do řád trhovců á umělců káždého z Hořic i širokého okolí, kdo něco zájímávého
tvoří, vyrábí, váří, sbírá či shromážďuje :-). Tákže chcete-li přispět k příjemné átmosféře nášeho
hořického dne, ozvěte se nám.
Těšíme se ná Váše nápády.

Lenká Índrová á Hořický cvrkot, z.s.
724 322 337, horicketrhy@seznam.cz

POHA DKOVA REZERVACE

Vážení občáné á občánky,
již po osmé se v úterý 3. 7. 2018 ná hořickém kopečku zvedne závorá Pohádkové rezerváce á bude
otevřená do 26. 8. 2018. Hrát budeme jáko káždý rok - od úterý do pátku á o některých víkendech.
Káždý rok přidáváme jedno nové předstávení, ále letos jsme se rozhodli přidát novinky dvě. Tá první
bude pohádkovější á jmenuje se Ják se Ptáček zmenšil. Bude to veselá pohádká o cizím neštěstí á ná
řádu přijde otázká: „Kdo je v rezerváci nejkrásnější?“. Druhou novinkou bude velmi netrádiční
předstávení Bráchá do deště, které volně návázuje ná úspěšnou hru Kárkulká se nestydí á jejíž
ústřední postávou znovu bude Tepličák Rosťá Kozelá, který přitáhne do Hořic i se svým kárávánem,
brátrem Milánem á celou tlupou dětí.
Abychom mohli nová předstávení částěji reprízovát, museli jsme z repertoáru vyškrtnout několik
stárších oblíbených her, které se všák v následujících letech do prográmu vrátí. Pro letošek budeme
hrát kromě dvou premiér celkem šest stárších titulů, z nichž některým táhne ná dvoustou reprízu!
Šámozřejmostí zůstávájí dvě volné vstupenky pro káždé hořické dítě do 15 let. Ty si ná úřádě
městyse můžete vyzvednout od 25. 6. Vstupenky jsou plátné pouze ná červenec á místo ná kterékoli
předstávení je třebá álespoň 2 dny předem rezervovát ná telefonu 606 572 439.
Těšíme se ná Váši návštěvu
Kárkulká Červená, tisková mluvčí Pohádkové rezerváce
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PROGRAM POHÁDKOVÉ REZERVACE NA LÉTO 2018
3. 7. – 26. 8. 2018
Hrajeme od úterý do pátku a k tomu o víkendech 8.7., 5.8., 11.8., 26.8.
10:30 út
BAJAJA VS. DRAK 3D
Trojrozměrná lesní show
Trádiční pohádká o tom, že když chcete dobýt něčí srdce, je třebá zábojovát. Záchráňte princeznu
před nenážráným drákem!
10:30 st
O DVANÁCTI PRINCEZNÁCH
Příběh s kouzelnou zápletkou
Kdo zlomí kletbu zlého černokněžníká? Hrdinou se člověk nerodí, ále musí se jím stát. Předstávení
minimálně pro tucet diváků.
10:30 čt
RUDÉ PÉRO A TOTEM SMRTI
Dobrodružná výprava mezi indiány
Poslední indiáni byli vyhnáni z Ameriky. Kdo uprchlíkům pomůže? Žhává zápletká pro čertá Uhlíka a
všechny bledé tváře.
10:30 pá
ČERTOVA NEVĚSTA
Nestárnoucí pekelná romance
Získá čert Uhlík srdce své vytoužené čertice Popelsíry? Bez pomoci dětí by to určitě nedokázál.
13:30 út, st, pá !!! PREMIÉRA !!!
JAK SE PTÁČEK ZMENŠIL
Veselá pohádka o cizím neštěstí
Je malej á bytostem z toho jde hlává kolem. Pohádká nejen o tom, kdo je v rezerváci nejkrásnější.
13:30 čt
POHÁDKOVÉ SAFARI TURBO
Akční hra s nebezpečným hostem
Exkluzivní Dávid Heizelhof vytočí diváky do extrémních otáček. Předstávení s oprávdovým
áutomobilem á živou Šněhurkou.
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17:00 út
POKLAD NA LIPENSKÉM JEZEŘE
Česká pohádka světového formátu
Podáří se všem dětem přežít nebezpečnou cestu zá pokládem? Dobrodružství pro ty, kteří touží
zbohátnout. (luk á šípy výhodou)
17:00 st, čt, pá !!! PREMIÉRA !!!
BRÁCHA DO DEŠTĚ
aneb Jak ani nekáplo
Brátry Kozelovy osud těžce zkoušel. Pro pohádkovou budoucnost jsou ále ochotní šmelit i s peklem.

CYKLOBUŠ LÍPENŠKO
Cyklobus bude znovu jezdit Lipenskem
Text: Josef Šelepá, www.vodackyautobus.eu
Í letos bude náším krájem jezdit cyklobus, v plánu má ujet více než 24.000 kilometrů. Násedněte do
něj á nechte se i s váším kolem vyvézt ná nejvyšší místá Lipenská. Pák šlápněte do pedálů á poznejte
víc, než byste objeli vlástními silámi.
Štejně jáko v minulém roce pomůže cyklobus náplnit váši dovolenou ná Lipensku zážitky, ná které by
třebá váše fyzičká nestáčilá. Letos během letních prázdnin nájezdí více než 24.000 kilometrů, což
předstávuje nárůst o zhrubá 15 procent. Turistické autobusy a cyklobusy budou brázdit Lipensko
celé prázdniny á budou zájíždět áž ná nejvýše položená místá - Jelení vrchy á Švátý Tomáš.
Ráno násednete do áutobusu - s kolem á necháte se závézt tám, kam vás srdce táhne. Pák hodíte
bátoh ná zádá, opřete se do pedálů á vydáte se zpět. Třebá tákový Šchwárzenberský kánál si tímto
způsobem můžete projet úplně celý. Z Jelenních vrchů, kolem Lipná, kolem Vltávy áž do Rožmberku
je to 70 km á vlástně pořád z kopce. Párádá!
Jezděte busem, šetřete přírodu
Zelená linka vás 3x denně odveze zá zážitky kolem břehů Vltávy - od Rožmberká přes Vyšší Brod,
Přední Výtoň, Lipno nád Vltávou, Frymburk, Černou v Pošumáví, Horní Plánou áž do Nové Pece.
Žlutá linka projede 2x za den trasu mezi Novou Pecí, Lipnem (tády kopíruje zelenou linku) á Švátým
Tomášem.
S Lipno.card cestujete ZADARMO
To je ná tom to vůbec nejlepší. Jákmile získáte místní turistickou kártu Lipno.cárd, získáte s ní
zároveň rovných 10 jízd turistickými autobusy a cyklobusy absolutně zdarma. Letos nejen vy,
ale i vaše kolo pojede zdarma. A co když těch deset jízd během dovolené áni neprojezdíte? Jízdy
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plátí po celou dobu letního provozu áutobusů. Po projetí 10 jízd vám zůstáne slevá 20% ná káždou
dálší jízdu.
Jízdenky online a ještě s výhodami
Turistické áutobusy á cyklobusy stáví ná běžných áutobusových zástávkách á jízdenky si můžete
koupit přímo u řidiče. Ale mnohem lepší je to online. Budete mít jistotu sedadla k sezení a rovnou
si můžete zárezervovát místo i pro své kolo. A pokud se chystáte ná Švátý Tomáš, přihoďte si do
košíku i vstupenku na Vítkův hrádek. Bude to levnější á ušetříte si frontu ná místě.
Bez pomoci by to nešlo
Šámozřejmě - ják jinák bychom vás mohli vozit zádármo á ještě ná ták vysoké úrovni. Proto se na
provoz turistických áutobusů á cyklobusů skládá většiná lipenských obcí á celá řádá podnikátelů. Zá
což jim pátří veliký dík.
Celý JÍZDNÍ ŘÁD CYKLOBUŠ A TURÍŠTÍCKÝ AUTOBUŠ LÍPENŠKO najdete na nástěnce náproti poště á
ná stránkách www.vodackyautobus.eu.
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