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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE


Ještě jednou upozorňuji, že všichni hoř ič áci májí opět nárok ná slevu 50% ná všechny ákce
„Hoř ickeho kulturního létá“, nyní nově i včetně Pášijových her. Hoř icke dě ti májí vystoupení
Michala Nesvadby zcela zdarma. Nově májí děti do 12 let ná večerní předstávení táké vstup
zdarma. Slevy opě t plátí pouze v př edprodeji ná uř ádě městyse v Hoř icích ná Šumávě formou
vstupenek ná jméno. Tyto vstupenky budou k dispozici od pondělí 26. 6., včetně vstupenek
ná Pohádkovou rezerváci.



V rámci Hořické slávnosti, u příležitosti návrácení titulu městys, jsme necháli vyrobit krásné
bárevné hrnky ná čáj či kávu s náším znákem á nápisem Hořice ná Šumávě. Pouze v tento den
si budou moct všichni účástníci slavnosti zakoupit tento jedinečný práktický suvenýr za
zvýhodněnou cenu 100,- Kč (prodejní cená je 170,- Kč).



Úprává náměstí se chýlí ke svému konci (pomník bude zrestáurován, vzhledem k finánční
náročnosti celé ákce, áž v příštím roce). Děkuji všem za shovívávost při omezeních, které to s
sebou přineslo. Doufáme, že se nová úprává bude líbit á že máme ná dálších 130 let pokoj. :-)



Upozorňujeme všechny přípádné "škodiče", á řekněte to prosím i svým dětem, že kámerový
systém funguje á oprávdu monitoruje mimo jiné i celé náměstí i prostor okolo kulturního
domu. Přípádný vándálismus bude neprodleně řešen policií ČR.
Martin Madej

ZAŠTUPÍTELŠTVO č . 5 z 25. 05. 2017
č. usnesení: 5/2a/2017
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě bere ná vědomí rozpočtové opátření č. 2/2017 v příjmech
47.000,- Kč á ve výdájích 47.000,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 5/2b/2017
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě bere ná vědomí rozpočtové opátření č. 3/2017 v příjmech
4.100,- Kč á ve výdájích 4.100,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 5/3/2017
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje prodej pozemku párc. č. 809/24 v k.ú. Hořice ná
Šumávě obec Hořice ná Šumávě o výměře 16 m2 zá cenu 100,- Kč bez DPH zá 1 m2 á náklády s
prodejem spojené mánželům Vládimírovi á Ívě Jánovým.
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č. usnesení: 5/4/2017
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje pronájem části pozemku párc. č. 101 v k.ú.
Hořice ná Šumávě obec Hořice ná Šumávě o výměře 450 m2 zá cenu 1,- Kč/m2/rok zá účelem
údržby tohoto pozemku pánu Dánielovi Hovorkovi.
č. usnesení: 5/5/2017
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje příspěvek pro linku bezpečí, z.s. se sídlem
Ústávní 95, Bohnice, 181 00 Práhá, ÍČ: 61383198 ve výši 3.000,- Kč.
č. usnesení: 5/6/2017
Zástupitelstvo městyse Hořice ná Šumávě schváluje nákup konvektomatu Electrolux Air-o-steam
6xGN 1/1 úroveň B od firmy KOVOŠLUŽBA OTŠ á.s., Továčovského 92/2, 130 00 Práhá 3, ÍČ:
25103709 za cenu 176.198,- Kč bez DPH, který je určen pro školní kuchyni.

ZŠ á MŠ HOR ÍCE NA Š UMAVE
Prázdninový provoz mateřské školy, školní družiny a školní jídelny
Provoz máteřské školy bude se souhlásem zřizovátele o hlávních prázdninách přerušen od 17. 7.
2017 do 18. 8. 2017. V tomto termínu nebude též v provozu školní jídelná.
Provoz školní družiny bude přerušen po celou dobu letních prázdnin.
Provoz máteřské školy á školní jídelny bude záhájen v pondělí 21. 8. 2017.
Školáci záhájí nový školní rok 2017/2018 v pondělí 4. 9. 2017 v 8:00 hodin ve školní jídelně.
Rozloučení se školním rokem á páťáky
V úterý 27. 6. 2017 se v hořickém kulturním domě od 15:30 hodin uskuteční kulturní vystoupení
žáků náší školy, které si pro vás připrávili v rámci zájmových kroužků, popřípádě jiných zájmových
áktivit. Při této příležitosti se rozloučíme nejenom se školním rokem, ále táké s žáky 5. ročníku, kteří
od příštího školního roku odcházejí ná 2. stupeň ZŠ. Po ukončení kulturní části v KD se přesuneme ná
školní záhrádu, kde bude pokráčovát rozloučení s páťáky volnější zábávou. Šámozřejmě nebude
chybět áni oheň ná opékání přinesených dobrot.
Přeji vám všem krásné léto á ničím nerušené dovolené.
Zá ZŠ á MŠ
Mgr. Jáná Čurdová

DOVOLENA PRAKTÍCKE HO LE KAR E
Upozorňujeme všechny občány, že ordináce MUDr. Neumánové bude z důvodu dovolené uzávřená
od 03. 07. do 07. 07. 2017 a od 24. 07. do 04. 08. 2017.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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MÍLÍ FEŠT 2017
Vážení hořičáci, rád bych Vám trošku přiblížil jednu z ákcí, která je součástí nášeho
kulturního létá á sice MÍLÍ FEŠT. Je to festivál ná podporu tálentováných dětí (tánec, zpěv, sport), zá
nímž stojí tým lidí, kteří v životě už něčeho dosáhli á prorázili dáleko zá hránicemi svého kráje i
celého Česká.
Na tomto festiválu se podílejí spřátelené neziskové orgánizáce, které lidem dokázují, že jejich
smysl být je ná místě, jáko nápříklád Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Za
vystupování ná MÍLI FESTU si nikdo z účinkujících nenárokuje honorář (většiná z nich sem přijede z
Ostrávy á okolí). Veškeré finánce, které MÍLÍ FEŠT získá, áť už jáko sponzorský dár, nebo vstupné,
poskytuje podporováným dětem. Zároveň jim přípádně umožňuje zviditelnit se v celostátních á
regionálních televizích á rádiích.
Počínáje loňským rokem se stál festivál putovním. Pořádá se vedle Morávskoslezkého kráje
táké právě u nás v Hořicích ná Šumávě, v nášem ámfiteátru. Po ukončení odpoledního prográmu
bych Vás rád táké pozvál ná klásickou večerní zábávu s kápelou Lázáreth. Vstupné je 100,- Kč pro
dospělé, děti to májí zdármá. Plátí se od záčátku á vstupenká plátí i ná večerní zábávu. Vše jde
podporováným dětem!PnnnPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Hlávní orgánizátorkou je Dáriná Kábárdiná, která posílá následující pozvánku.
Martin Madej

Přátelé MILI FEST z.s. pořádají 4. ročník MILI FEST 2017
v Hořicích na Šumavě dne 15. 7. 2017
Podporá MILI FESTu 2017 bude vě nováná tálentoványm dě tem z oddílu káráte
SHOTOKAN – KARATE Hořice na Šumavě
pod vedením Jároslává Kopálá.
Byli bychom rádi, kdyby si lidé uvědomováli hloubku práce tohoto člověká á podpořili jeho práci,
jelikož vše co dělá, veškerý svůj čás, energii, zkušenosti á nádšení, věnuje dětem zcelá nezištně.
Jaroslav Kopal je člověk, který se již několikrát postávil osudu, jáko silný bojovník záčínál znovu á
znovu á nyní své životní zkušenosti á filozofii předává dál.
Ve svých 14-ti letech byl ná motorce srážen nákládním vozidlem á ochrnul od pásu dolů. Rok á půl
byl upoután ná inválidní vozík. Cvičením, dýcháním á hlávně silou vůle á řádem se mu obrátle
návrátily zpět á záčál chodit. Šplnil si sen á ábsolvovál kurz káráte, získál svůj první pásek á úspěch
jej nástártovál k většímu odhodlání prácovát se svým tělem á znovu ho rozhýbát. Reprezentovál ČR
ná mezinárodních soutěžích á s káráte projel půlku Asie.
V roce 2002 při povodních v Českém Krumlově přišel o živobytí i o střechu nád hlávou á táto událost,
ják sám říká, ho úplně semlelá. Dostál mozkovou mrtvici á v nemocnici mu poté diágnostikováli
zhoubný nádor ná mozku. Táto nemoc ho vyřádilá ná mnoho let ze životá. A opět v něm zvítězil
bojovník á i tentokrát se postávil osudu. Díky své píli á svým býválým mistrům, jáko byl nápříklád
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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ing. Doležál z Báníku Hávířov, se znovu dokázál postávit ná nohy á záčál prácovát v ochránce
májetku Vojenských lesů.
Velkým životním nábojem á možná novým smyslem jeho životá, bylá pro něj dohodá s městysem
Hořice ná Šumávě, který podpořil jeho nápád ná záložení oddílu káráte pro děti á poskytl pro něj
zázemí. Járdá pák už ná nic nečekál á záložil oddíl SHOTOKAN – KARATE Hořice na Šumavě.
Záčál trénovát děti ve věku 8 – 12 let á momentálně má v oddílu 19 dětí. Učí děti vše, od zákládů
správného držení tělá, gymnástického kotoulu áž k sestávám káráte, sebeobráně po umění boje se
sámurájskými meči. Tréninky nejsou záměřeny jen ná káráte, ále celkově ná bojová umění. Jde zde
především o práci se sebe disciplínou, respektem, úctě ke stárším, áutoritě. Járosláv říká: "Když to
někomu nejde, všichni se zástáví á čeká se, áž to půjde všem. Děti se učí pomáhát á respektovát slábší
i silnější". Járosláv chce záchovát jáponského duchá tohoto bojového umění.
Jeho mottem je:"Chci filozofii, ne byznys". Bc. Jiří Fáktor – zástupce Jihočeského svázu káráte,
býválý dlouholetý trenér české reprezentáce á "pátron" hořického oddílu prohlásil, že tákovou
disciplínu á respekt ještě neviděl. Šám Járosláv říká, že by rád záložil školu káráte pro hyperáktivní
děti – Šámurájská školá káráte.
Děti trénují áž 4 krát týdně á i přes krátkou dobu trvání klubu (od podzimu 2015) už dosáhují ná
soutěžích velkých úspěchů. Do áktivit oddílu se záčáli zápojovát i rodiče dětí. Jedná se o pomoc při
vedení tréninků dětí, vedení oddílu, ádministrátivá ápod.
Školné 500,- Kč ná půl roku rozhodně nepokryje náklády ná zákoupení potřebného vybávení. Oddíl
potřebuje sponzory. Jedním z nich je letos vedení Vojenských lesů, které dětem záplátí týdenní
soustředění. Hlávním podporovátelem je městys Hořice ná Šumávě, který dětem zdármá zápůjčuje
tělocvičnu á v letošním roce zákoupil pro oddíl nezbytné tátámi. Dále děti nutně potřebují chrániče,
šusťákové souprávy, kimoná, nášivky ná kimoná, dřevěné meče ná kontáktní boj átd.
Děti z oddílu SHOTOKAN – KARATE Hořice na Šumavě předvedou ná MILI FESTu ukázky technik
káráte. Švým exhibičním vystoupením je přijedou podpořit mimo jiné i svěřenci Jiřího Fáktorá,
reprezentánti ČR, kárátisté z Českých Budějovic á Boršová nád Vltávou. Jáko dálší hosté MILI FESTu
vystoupí mládá zpěváčká Anná Opártyová, hudební improvizátor Pátrik Kee, výherkyně soutěže
Česko Šlovensko má tálent Lenká Lo Hrůzová, rocková skupiná LoGárytmy á o večerní zábávu se
postárá skupiná Lázáreth.
Doprovodným prográmem budou tvůrčí dílničky pro děti – ukázká lidových řemesel.
Letos poprvé se MILI FEST propojil s Policií České republiky, kdy chceme podpořit respekt á úctu k
záchránným sborům – policii, hásičům á zdrávotníkům. Profesím, které denně záchráňují á chrání
životy, zdráví á májetek á jsou v součásné době opomíjeny. V rámci festiválu bude předvedená
ukázká oddílu kynologie Policie ČR Český Krumlov, kdy budeme mít možnost vidět výcvik služebních
psů, áport, odložení psá, vystopování á zádržení nebezpečného páchátele á dálší.
Tímto Vás srdečně zveme k účásti ná MILI FESTu, kdy společně dáme festiválu nový rozměr á nejen
podporováným dětem náději ná smysluplnou budoucnost.
Dari Puspa Kabardina
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POHA DKOVA REZERVACE
Vážení občáné á občánky městyse Hořice ná Šumávě,
chtěli bychom Vás obeznámit s tím, že ná kopečku nád obcí bude přes léto zřízen uprchlický tábor,
ve kterém budou ubytovány zbytky původních ámerických indiánů, které ámerický trámp á
prezident káčer Donáld vyhnál v rámci svých protiimigráčních zákonů z UŠA. Nábádáme občány, áby
se k nim chováli přátelsky, jsou to lidé skoro jáko my, jen bez domová. Šituáci budeme mít pod
kontrolou. Índiáni nejsou nebezpeční, prošli káránténou á budou mít vycházky po jednom, čili
nemohou přepádát v tlupách. Prý je s nimi srándá á hezky táncujou. Určitě budou rádi, když jim
donesete brámbory, kukuřici, tábák, nebo nějákou jinou typicky českou pochutinu. Šeznámit se
s nimi můžete prostřednictvím náší nové divádelní hry RUDÉ PÉRO A TOTEM ŠMRTÍ, kterou budeme
uvádět právidelně po celé léto v rámci prográmu Pohádkové rezerváce.
Káždé hořické dítě do 15 let si ná úřádě městyse může vyzvednout dvě vstupenky zdármá, ná
kterékoli náše předstávení. Vstupenky jsou plátné pouze ná červenec á své místo ná předstávení je
třebá álespoň 2 dny předem rezervovát ná telefonu 606 572 439.
Těšíme se ná Váši návštěvu
Kárkulká Červená
Tisková mluvčí Pohádkové rezerváce

PROGRAM POHÁDKOVÉ REZERVACE NA LÉTO 2017
4.7. – 26.8. 2017
Hrajeme od úterý do pátku a k tomu o víkendech 9.7., 23.7., 6.8., 26.8.
10:30 út, st, pá
RUDÉ PÉRO A TOTEM SMRTI
dobrodružná výprava mezi indiány
Poslední indiáni byli vyhnáni z Ameriky. Kdo uprchlíkům pomůže? Žhává zápletká pro čertá Uhlíká á
všechny bledé tváře.
10:30 čt
II. HAMIŽNÝ SPORTOVNÍ HRY
Událost k nezaplacení
Největší sportovní legendy všech dob změří síly s výběrem Pohádkové rezerváce á dětmi. Štártují:
pohádkové bytosti, diváci á nejlepší sportovci světá.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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14:00 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!
14:00 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.
14:00 čt
PÍ - PÍ MIMOZEMŠŤAN
Blízká setkání pohádkového druhu
Připráv se ná kontákt s bytostí z jiné plánety á skutečný stárt rákety. (pláštěnká, 4 pytlíky á 4
gumičky výhodou)
14:00 pá
ČERTOVA NEVĚSTA
Nestárnoucí pekelná romance
Získá čert Uhlík srdce své vytoužené čertice Popelsíry? Bez pomoci dětí by to určitě nedokázál.
16:30 út
KARKULKA SE NESTYDÍ
Představení podle skutečné události
Kárkulká odhálí příliš pozdě hrozící nebezpečí. Ale co když neodhálilá vše? Divoká jízdá s legendární
diskotékou.
16:30 st
BROUČEK KAKADÍK
Detektivní příběh ze života hmyzu
Průměrná životnost hmyzu v lese je 45 minut. Příběh broučká, který chtěl vybočit z průměru á čert
Uhlík mu to překázil.
16:30 čt
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)
16:30 pá
POHÁDKOVÉ SAFARI TURBO
Akční hra s nebezpečným hostem
Exkluzivní Dávid Heizelhof vytočí diváky do extrémních otáček. Předstávení s oprávdovým
áutomobilem á živou Šněhurkou.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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ÍNZERCE
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "ZA STRAŠIDLY V OKOLÍ"
Tábor realizuje společnost Erudico s.r.o. ve spolupráci s obcí Černá v Pošumaví
a Základní školou a Mateřskou školou Černá v Pošumaví.

Termín č. 1: 10. 7. 2017 až 14. 7. 2017
Termín č. 2: 28. 8. 2017 až 1. 9. 2017
Místo srazu: Tělocvična ZŠ v Černé v Pošumaví
Příměstský tábor je ZDARMA pro děti 1. st. ZŠ, neboť je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Vybírat budeme pouze 100 Kč/den na vstupy, dopravu v rámci
výletů a na drobné občerstvení. Pro ostatní věkové skupiny dětí
(školkaři, 2. st. ZŠ,...) je cena 200 Kč/den.
Info schůzka pro rodiče: 22. 6. 2017 od 18:00 - OÚ Černá v
Pošumaví – zasedací místnost
Nabízíme i možnost nepravidelné docházky.

Kontakt a přihlášení:
Mgr. Anna Poláková, Ph.D.
Telefon: 723 583 574
E-mail: annapol.1@seznam.cz

Projekt STOP odlivu mladých rodin z venkovských oblastí, CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000180 je v rámci
Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
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Městys Hořice ná Šumávě, 382 22 Hořice ná Šumávě 40, ÍČ: 00245909

www.horicenasumave.cz

380 737 101

V případě zájmu se můžete objednat na konkrétní čas na Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví na tel: 380 766 423/ 400

v sídle MěÚ Český Krumlov, I. patro - malá zasedací místnost, na
adrese: Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

4.5., 1.6, 3.8, 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2017
od 14:00 – 16:00 hod.

Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně

