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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE






Dušičky máme doslova za dveřmi a možná si již nyní někteří z Vás všimli jistých úprav hřbitova
tak, aby se z něj stalo důstojné místo posledního odpočinku našich zesnulých. V dalších
úpravách budeme pokračovat příští kalendářní rok. Nicméně nyní nás v souvislosti se hřbitovem
trápí jiný problém. Nikdo z pozůstalých nemá totiž uzavřenou smlouvu s obcí na nájem
hrobového místa. Chci zdůraznit, že toto není Vaše chyba, nicméně tomu tak je. Smlouvy nejsou
výmyslem obce, ale musí být podle zákona (podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a
o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.). Toto platí pro všechny, kteří mají
na hřbitově pronajaté místo. Pro ty co jej mají zaplaceno mnohdy ještě i daleko dopředu, i pro
ty, kteří teprve mají zaplatit. Prosím proto všechny, kterých se toto týká, aby se vždy v pondělí
nebo ve středu, počínaje dnem 7.11.2011 dostavili na obec k podpisu této smlouvy. Je také
možné si toto kdykoli domluvit telefonicky s panem Trösterem na čísle jeho mobilního telefonu
– 774 277 177. Snad ještě ujištění, že cena hrobového místa zůstává na stejné výši.
Dnem 1.11.2011 začíná tzv. doba vegetačního klidu a s tím je vždy spojeno kácení dřevin. Rád
bych upozornil občany Hořic, že jakékoli kácení dřevin rostoucích mimo les podléhá celkem
náročnému schvalování na obecním úřadě Toto se týká dřevin, které mají obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí větší než 80 cm, nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2 .
Pokud máte zájem uveřejnit svůj příspěvek ve zpravodaji, zašlete ho 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

SDE LENÍ FÍRMY A.S.A.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – TOPNÁ SEZÓNA
Opět nastala topná sezóna, a proto bychom chtěli upozornit občany, firmy a podnikatele, aby v den svozu
komunálního odpadu neukládali do nádob teplý popel. Pokud taková situace nastane, může dojít k tomu,
že výsyp nádoby nebude proveden (z důvodu bezpečnostní prevence).
Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost.
A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
Provozovna Frymburk

ZA KLADNÍ S KOLA A MATERSKA S KOLA V HOR ÍCÍ CH NA SUMAVE
PODZIMNÍ SLAVNOST PLODŮ
V úterý 25.10.2011 se ve školní jídelně uskutečnila Podzimní slavnost plodů. Děti ze školy se na tuto událost
pečlivě připravovaly v rámci dvoudenního projektu. Z nejedlých plodů vyráběly dekorace na výzdobu školní
jídelny a školy, takže jsme se mohli mimo jiné potěšit např. různými panáčky z malých dýní, podzimním
prostíráním, nádherně vyřezanými lampami z dýní a mnoho dalšími dekoracemi. Z jedlých plodů jsme
společně připravili pokrmy. V nabídce byla jablečná buchta, švestkový koláč, dýňová pizza, štrúdl,
jablíčkové rohlíčky, nepečený jablečný dort, krájené ovoce, sušená jablka, dýňová polévka a jablečný čaj.
Jsme velmi rádi, že na slavnost přišlo, stejně jako v minulém roce, hodně hostů. Kromě ochutnávky pokrmů
si všichni mohli zazpívat, zasoutěžit nebo vyrobit malou pozornost v podobě podzimního zapichovátka do
květináče. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům a pomocníkům, kteří nám ochotně
věnovali dýně (ať ty jedlé nebo ty okrasné), ovoce, suroviny na vaření, zapůjčili nádobí nebo pomáhali
s pečením.
Děti a dospělí ze ZŠ

KLUB VE DOMÍ SRDCE
Klub Vědomí Srdce v Hořicích na Šumavě
začíná svoji činnost v prostorách OÚ - obřadní síň dne 9.11.2011 v 17:00hod
Naše motto
Chceme žít svůj život,
tvořit svůj život,
učit se a růst.
Spojují nás společná setkávání, která nás přitahují . . .
Učíme se nalézat radost v každodenním životě, žít s radostí, v radosti, s láskou k sobě, ke svému okolí,
učíme se nacházet a poznávat souvislosti . . .
Máme potřebu si sdělovat, vzájemně si naslouchat, radit si, pomáhat . . .
V tom nám pomáhají naše setkání, semináře, meditace, výlety, tvoření.
Společné zážitky nás obohacují, přinášejí poznání a radost.
Klub je otevřen všem, kteří chtějí sdílet a nalézat s námi . . .
Podívejte se na stránky www.vedomisrdce.cz - kluby - Český Krumlov - fotogalerie
O naší další činnosti vás budeme informovat ve zpravodaji a na webu.
Mirka Zajacová

SOUTE Z „BOJ O ZLATOU UDÍCÍ“
Dne 1.10.2011 se od 12:00 hodin konala na našem hořickém rybníce „Mejťáku“ velká rybářská soutěž pro
děti do 15 let. Počasí se vydařilo a ryby se k nám také neotáčely pouze ocasní ploutví. Pro děti jsme měli
připravené špekáčky zdarma a tomu, kdo neměl vlastní udici jsme tuto zapůjčili. Snad i proto se celkem
zúčastnilo úctyhodných 42 dětí a akce byla hodnocena kladně i ze strany rodičů. Největší rybu chytila
Adélka Furišová – a to kapra o velikosti 55 cm. Děti však soutěžily o to, kdo nachytá v určeném časovém
termínu nejvíce „centimetrů“ ryb. Délky jednotlivých úlovků se sečetly a zde jsou výsledky:
1. místo

Jiří Chmelař

– celkem 360 cm

2. místo

Marek Voldřich – celkem 292 cm

3. místo

Tomáš Petřík

– celkem 183 cm

Vítězům gratulujeme, děkujeme všem, co přispěli ke zdárnému průběhu soutěže a celé této povedené
soutěže a zvláštní poděkování patří sponzorům akce:
Menfis rekreační středisko – Jan Slovák – Vladislav Otta – Obec Hořice na Šumavě – Jihotech – Josef Furiš –
Robert Koritar – Stanislav Tonar – Jan Böhm st.
Jan Böhm ml., Vladimír Salaj ml., Milan Harenčák ml.

MÍ STNÍ SKUPÍNA CESKE HO C ERVENE HO KR Í Z E
Dovolujeme si Vás touto cestou všechny srdečně pozvat na již tradiční „Podzimní burzu oděvů, hraček a
obuvi“ do Kulturního domu v Hořicích na Šumavě.
Burza se koná v pátek 4. listopadu 2011 od 13:00 do 17:30 hod. a v sobotu 5. listopadu 2011 od 8:00 do
12:00 hod.
Díky Vám, kteří si přijdete nakoupit a Vám, kteří nám do burzy darujete různé věci můžeme přispět na
organizaci akcí pro děti, které jsou v naší obci pořádány.
Děkujeme Vám.
Za Ččk Milada Ottová

PROGRAM FÍLMOVE HO KLUBU
29. 10., 19:00.
Hodný, zlý a ošklivý - western
Tři pistolníci, nepřátelé na život a na smrt, a každý zná část tajemství, bez něhož ti ostatní nikdy nenajdou
ukrytý zlatý poklad. Jako první se o něm dozví zabiják Sentenza zvaný Krásnoočko, kterého najal desperát
Baker, aby z jednoho farmáře vytáhl jméno, pod nímž se ukrývá jižanský voják Jakcson, který zpronevěřil
200 tisíc dolarů ve zlatě a ukryl je na neznámém místě.

05. 11., 19:00.
Tenkrát na západě - western
Opuštěná železniční stanice, na které tři muži trpělivě čekají na příjezd vlaku, je legendárním prologem
jednoho z nejslavnějších westernů v historii světové kinematografie. Ty tři poslal bezcitný modrooký
pistolník Frank, aby se postarali o muže, který si říká Harmonika a chce si s Frankem vyřídit nějaké staré
účty. V okamžiku, kdy na malém nádraží dojde k nevyhnutelné přestřelce, vyvraždí Frank se svými muži
rodinu farmáře McBaina, a to jen chvíli předtím, než sem dorazí McBainova novomanželka Jill. ...
12. 11., 19:00.
Pat Garret a Billy Kid - western
Tahle země stárne a já chci zestárnout s ní, říká Pat Garrett bývalému kumpánovi a záhy nato soupeři
z protější strany zákona Billymu Kidovi. Zdůvodňuje tak rozhodnutí, jež mu dopomohlo k šerifské hvězdě a
zároveň ho přinutilo k nenáviděné misi - dopadnout Kida a předat jej spravedlnosti.
19. 11., 19:00.
Sedm samurajů - japonský western
Slavná legenda od režiséra Akiry Kurosawy o hrstce odvážných, kteří se postavili na stranu bezbranných.
Nejslavnější japonský film všech dob, předchůdce filmu Sedm statečných. Těžko by se asi hledal někdo, kdo
by neznal legendární americký western o hrstce statečných, kteří se v počtu chabých sedmi postaví
přesile banditů, aby ochránili bezbrannou vesnici na odlehlém venkově proti rabování. Western Johna
Sturgese patří již téměř půl století k nesmrtelným filmovým evergreenům.
26. 11., 19:00.
Hoří má panenko - česká komedie
Autorem námětu a scénáře je známá a osvědčená trojka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer.
Komedie se brzy mění v tragickou frašku s citem pro detail, gesto a dialog. Mravní stav společnosti se
tu zrcadlí především v postavách starých lidí, obětí organizačních zmatků, živelných katastrof a
hlouposti svých bližních, kteří svoji nekulturnost a nesvobodu považují za normální.
Zdeněk Slovák
Merlin Petr Kovalčík

Po prázdninách začíná filmový klub svou činnost v nové obřadní místnosti v Obecním domě. Program
filmového klubu si můžete vždy aktuálně najít i stáhnout na stránkách obce v sekci „Současnost“ „Kalendář akcí“ - http://www.horicenasumave.cz/news/filmovy-klub-/

