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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE


Obec má v plánu na jaře tohoto roku rekonstrukci parku, která obnáší mimo jiné i kompletní
výměnu stromů. Je nám jasné, že tento zásah je velice radikální, ale podle posudku
dendrologů, je to jediné vhodné řešení. Stromy jsou už pár let v havarijním stavu a mohou se
prakticky kdykoliv nečekaně zřítit. Věřte, že si uvědomujeme, že vzrostlé stromy jsou krásné
a nikoho z nás tento zásah netěší. Snažili jsme se to mírnit důkladnější údržbou, ale bohužel to
není možné do nekonečna. V průběhu měsíce března, kdy budou arboristé tyto práce
provádět, dbejte prosím velmi zvýšené opatrnosti. Pokud by měl někdo zájem o dřevo na
topení, bude k dispozici zdarma za úklid. Pak samozřejmě vysadíme stromy nové, podle
schváleného projektu.
Martin Madej

MOŽNOST NÁVRATU HISTORICKÉHO TITULU MĚSTYS
Naše obec má podle zákona právo na to, aby jí byl navrácen historický titul městys, o který přišla
v 50-tých letech minulého století. Na tento historický titul má nárok pouze 399 obcí a zbývá 175,
které si o navrácení zatím nepožádaly. V České republice je v současné době 604 měst a 244 městysů
z celkového počtu 6500 všech obcí, a to je svým způsobem jistá exkluzivita. Na tuto skutečnost jsme
byli upozorněni historikem panem Ing. Arch. Karlem Kučou (spoluautor publikace Historický lexikon
městysů a měst (2006) a autor osmisvazkové encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, kterou vydalo nakladatelství Libri v letech 1996–2011).
Na základě tohoto upozornění se tím zastupitelstvo začalo zabývat, protože jak říká i pan Ing. Arch.
Kuča, sice nám to žádný hmotný prospěch nepřinese, ani nám to nevyřeší žádné problémy, ale pro
zdravý lokální patriotismus a ztotožnění se s místem, kde lidé žijí, má možnost opět užívat historický
titul obce nezastupitelný význam.
Hořice byly povýšeny na městečko už ve 14-tém století a až do roku 1954 se mluví o Hořicích vždy
jako o „Makt Höritz“, což je doslova překládáno do češtiny jako městys. Dne 23. 2. 2017 se
zastupitelstvo obce mimo jiné bude zaobírat i otázkou podání žádosti předsedovi Poslanecké
sněmovny ČR o navrácení tohoto historického titulu pro Hořice na Šumavě. Máte-li zájem být u toho,
nebo se k tomu nějak vyjádřit, jste samozřejmě zváni. Všechna zastupitelstva jsou veřejná.
Martin Madej
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ZASTUPITELSTVO č. 1 z 26. 01. 2017
č. usnesení: 1/2/2017
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2016 v příjmech
701.203,- Kč, ve výdajích 701.203,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 1/3/2017
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc.č. 83/1 - ostatní plocha o
výměře 3786 m2 v k.ú. Žestov, obec Hořice na Šumavě manželům Janovi a Tereze Marečkovým za
cenu 100,- Kč bez DPH za 1 m2 a náklady s prodejem spojené.
č. usnesení: 1/4/2017
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat pozemky parc. č. st. 30 a parc .č. 733/1 v k.ú.
Svíba, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 1/5/2017
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedení
kontroly čerpání dotací poskytnutých obcí Hořice na Šumavě v roce 2016.

MASOPUST 2017
Na letošní masopust se můžete těšit v sobotu 25. 02. 2017, kdy v 8:00h koledníci požádají na
návsi pana starostu o povolení koledovat a poté se vydají na celodenní koledu po obci.
V poledne vyjde slaměná koleda po našich osadách a v 16:00h se obě koledy sejdou na
tradičním setkání na návsi před restaurací a dohadovati se budou o právu koledovati.
Večer ve 20:00h začne masopustní zábava a ve 21:00h letošní masopust společně pochováme.
K tanci a poslechu bude hrát jako loni skupina Takton. Tímto všechny srdečně zveme na masopustní
zábavu, kde Vás opět čeká i bohatá tombola.
V den masopustu se koledníci sejdou v 7:00h v restauraci U pranýře a samozřejmě masky, které
k masopustnímu veselí neodlučně patří, se ke koledníkům připojí v 8:00h. Koledníky doprovodí
muzikanti z Budvarky a se slaměnkami vyrazí s harmonikou opět Honza Klíma.
Karel Krčál

KLUB VĚDOMÍ SRDCE
Sejdeme se v klubovně Obecního úřadu. Začínáme vždy od 17:00 hod
7. 3. Meditační večer pro stávající členy - pokročilé.
28. 3. Vědomé tvoření cesty
4. 4. Velikonoční tvoření - děti s maminkama
Jelikož kapacita je omezená, prosím přihlaste se na tel. č. 737 252 478. Děkuji.

Těší se na vás Mirka Zajacová
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KLUB CVRČEK
Klub Cvrček pro děti (od narození až po školkové) a rodiče je pro Vás otevřen každý čtvrtek
v obecní klubovně ve druhém patře obecního domu. Podle zájmu připravujeme program pro
maminky i děti, ale přijít můžete i jen tak, odpočinout si ;-).
Program na březen:
2. 3. JEN TAK*
9. 3. Jarní prázdniny (Cvrček bude odpočívat)
16. 3. Dílna: Prstové barvičky + JEN TAK*
23. 3. JEN TAK*
30. 3. Cvičení s batolaty + JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, průlezka, hromada materiálu a nápadů na tvoření, sezení pro
děti i dospělé, kávička, čaj, krásný velký prostor
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na další nové
kamarády.
Za Hořický cvrkot, z.s.
Lenka Indrová

PTAČÍ CHŘIPKA – INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Informace státní veterinární správy
Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených
uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl
potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.
Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje
jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací
potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických
příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho
týdne.
Způsob přenosu ptačí chřipky
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků.
Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří,
uhynulá zvířata apod.).
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.).
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud
nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.
Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají
dýchací potíže, jsou apatická. Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství.
Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou
skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až
dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a
lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách.
V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého
veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně podle
jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa.
Obecné zásady ochrany člověka před nákazou.
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální.
Je třeba:
• chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
• poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží,
• nezpracovávat nemocnou drůbež,
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
• informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
• ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo
nemocnými ptáky
• při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s
drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem
pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na
www.mzcr.cz
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních
výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím
ptactvem,
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší
možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup
volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
• pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
• nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
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