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DIVADELNI SPOLEK ROLNIČKA
Srdečně vás zveme v sobotu 25. 11. 2017 od 16:00 hodin do kulturního domu v Hořicích na
Šumavě na premiéru pohádky Jiřího Pálky „Jak byla čertům v pekle zima.“
Za divadelní spolek Jana Čurdová

OSLAVY SV. MIKULAS E V HOR IČI ČH NA S UMAVE
Milé děti, vážení hořičtí spoluobčané.
Vůle a spontánní nápad vytvořit novou, osobitou lidovou tradici v Hořicích se zrodil před 10 lety.
Starý hořický park byl pomyslnou střechou celé akce. Nový vzhled nás nutí k inovaci. A tak, musíme
přijít s novými nápady. V letošním roce jsme se rozhodli ,,Mikuláše,, na návsi nepořádat.
Děkujeme Vám všem za hojnou účast, bez které by nás to netěšilo. Děkuji všem pořadatelům Robertu
Koritarovi, Janu Anderlovi, Tomáši Novákovi, Josefu Bartošovi, za dlouholetou spolupráci.
V neposlední řadě děkujeme všem aktérům, pekařkám a především sponzorům akce.
Přejeme sladkou mikulášskou nadílku, veselé Vánoce a Šťastný nový rok.
Autor projektu Miroslav Kutlák

MIKULAS 2017
Vážení hořičáci, jak je patrné z příspěvku pana Miroslava Kutláka, „Mikuláš“ na náměstí se již letos
neuskuteční. Je to škoda. Akce to byla pěkná a děkujeme všem, kdo se na ní roky podíleli.
Bylo nám líto, že by byly děti připraveny o mikulášskou nadílku, a proto jsme ve spolupráci
s učitelkami ze základní a mateřské školy pro ně připravili akci v našem kulturním domě s názvem
„Hrátky s čerty… aneb možná přijde i Mikuláš“. Akce se uskuteční 2. 12. 2017 od 15:00 a všichni
jste srdečně zváni. Pro každého kluka i holku bude připravena pěkná mikulášská nadílka a
samozřejmě dobrá zábava.
Děti mohou přijít v maskách čertů nebo andělů. Přijďte se pobavit, určitě se máte na co těšit.
Martin Madej
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ZASTUPITELSTVO c . 9 z 26. 10. 2017
č. usnesení: 9/2/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje pronájem prostoru sloužícího k podnikání restaurace U Pranýře včetně kuchyně, skladů a sociálního zařízení o celkové pronajímané ploše 325 m2
v budově č.p. 6 Hořice na Šumavě stojící na pozemku parc. č .st. 204 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice
na Šumavě za účelem podnikání - a to za účelem řádného provozování restaurace „U Pranýře“ včetně
zajištění služeb stravovacích, nájemci- podnikateli (fyzické osobě nezapsané v OR) - Markétě Drdové, IČ:
763 23 544 za nájemné 3.500,- Kč měsíčně s tím, že náklady na provoz (elektrika, voda, topení, úklid,
odpady apod. ) hradí nájemce. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců od
01. 12. 2017. Movité vybavení bude poskytnuto bezplatně jako výpůjčka.
č. usnesení: 9/3/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje přistoupení městyse Hořice na Šumavě k projektu
Pošta Partner.
č. usnesení: 9/4/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017 v příjmech
571.000,- Kč a ve výdajích 571.000,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 9/5/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě má záměr prodat pozemek parc.č. 33/6 a část pozemku parc.č.
29/5 a část pozemku parc.č. 1202/2 vše v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/6/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě má záměr pronajmout pozemek parc.č. 1605 v k.ú. Šebanov,
obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/7/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě nemá záměr prodat pozemek parc. č. 915/1 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/8/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1077/9 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě formou splátkového prodeje panu Pavlu Duňkovi podle jeho žádosti
ze dne 5.10.2017 doručené dne 9.10.2017.
č. usnesení: 9/9a/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí daru ve výši 25.000,- Kč fyzické osobě
panu Milanu Líbalovi, který dokončil opravu fasády domu č.p. 13, Hořice na Šumavě a přispěl tak ke
zvelebení vzhledu městyse Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/9b/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč fyzické osobě
manželům Milanovi a Zdence Winzigovým, kteří dokončili opravu fasády domu č.p. 117, Hořice na
Šumavě a přispěli tak ke zvelebení vzhledu městyse Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/10a/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu č.: CB-014330038580/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemcích parc. č. 915/1, 915/3, a 1077/9 vše v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 9/10b/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu č.: CB-014330031393/002 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemcích parc. č. 1738 a 297 vše v k.ú. Hořice na Šumavě, obec
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Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem.
č. usnesení: 9/11/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje finanční příspěvek pro Domov důchodců Horní Planá,
Komenského 6, 382 26 Horní Planá, IČ 00665746 ve výši 3.000,- Kč.

KLUB ČVRČ EK
Klub Čvrček 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 prosinec:
7. 12. JEN TAK*
14. 12. Dílna: Sněhuláčci + JEN TAK*
21. 12. JEN TAK*
28. 12. Prázdniny (Cvrček bude odpočívat)
Čekají na Vás 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.

HOR IČKY ČVRKOT z.s.
ADVENTNÍ CHUMELENÍ a ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vánoční tržiště – přehlídka Vašeho cukroví – výroba dárečků
V neděli 3. 12. od 14 do 17 hodin pořádáme v hořickém kulturním domě již třetí velké
předvánoční chumelení. Čo Vás tam čeká:
Vánoční tržiště – přijďte si koupit adventní věnce, domácí a řemeslné výrobky, snadno vyřešit
dárečky na sebe, do sebe, užitečné i jen tak pro radost.
Přehlídka cukroví a sůloví – ochutnejte sousedovic dobroty, pochlubte se vlastními, posbírejte
zajímavé recepty a ohodnoťte ty nejlepší kousky.
Výroba dárečků a přáníček – vyrobte si v některé z minidílniček vlastní vymakaný či jednoduchý
dáreček, blesková vánoční přáníčka, adventní věnec a vánoční ozdoby.
Pojďte s námi hned po chumelení ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ STROM na náměstí v 17:15, pověsit na něj
vlastní vyrobenou ozdobu, zazpívat si první koledy a zahájit tak společně krásný poklidný advent.
Srdečně zveme všechny pekaře a pekařky vánočních dobrot, aby se zúčastnili velkého mlsání a
umožnili nám sdílením receptů vylepšit i naše vánoční stoly :-). Zveme také všechny děti i rodiče ke
stolům plným nápadů, kde si můžete zatvořit. Zveme všechny, kteří rádi nabízejí své krásné výrobky
druhým. Zveme všechny, kteří mají chuť nás naučit něco tvořit. Máte-li zájem se aktivně zúčastnit,
ozvěte se.
Zveme také všechny návštěvníky, kteří chcete strávit příjemnou adventní neděli s dobrým punčem a
poklidnou vánoční atmosférou.
Pojďte se zastavit v předvánočním shonu. Bude to pohodové odpoledne...
Za Hořický cvrkot, z.s.
Lenka Indrová
horickycvrkot@centrum.cz, 724 322 337
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Č ESKA POSTA
Česká pošta upozorňuje, že v měsíci prosinci budou posunuty výplatní dny důchodu takto:
Místo 22. 12. bude výplatní den 21. 12. a místo 24. 12. bude výplatní den 22. 12. 2017.

RESTAURAČE U PRANY R E
Srdečně Vás zveme na oficiální otevření restaurace U Pranýře.
Vážení občané.
Tak je to konečně tady, restaurace U Pranýře se může konečně otevřít všem návštěvníkům, jak těm
starým, tak velmi doufáme i novým.
Po roce si vás dovolujeme pozvat na znovu otevření obecní restaurace U Pranýře.
Slavnostní otevření proběhne v pátek 1. 12. 2017 od 13:00 hod. a to rovnou s vepřovými hody,
které potrvají 1. i 2. 12. 2017.
Samozřejmě se můžete těšit i na hudební vystoupení po oba dva dny
1.12. 2017 Vás bude od 17.00 provázet kapela PIPI PROBLÉM
2.12. 2017 Vás bude od 14:00 provázet kapela JAMAAL
Přijďte se podívat, pobavit a ochutnat.
Restaurace je zaměřená na českou kuchyni. Od pondělí do pátku bude polední nabídka i stálý jídelní
lístek. O víkendech se budou konat různé akce i s hudbou. Jako například country večery a podobně.
Nezapomínáme ani na „nepivaře“. Vaříme několik druhů kávy, ovocných horkých nápojů a
samozřejmě i několik druhů čerstvých zákusků a dortíků. V létě se můžeme pochlubit nabídkou
kvalitních domácích limonád vlastní výroby a …. ? No taky si necháme nějaké překvapení 
Nyní k pivu. Čepujeme výborné pivo z rodinného pivovaru Kácov pod značkou Hubertus, a těšit se
můžete i na různé speciály, které se vaří na speciální události během celého roku.
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené v naší vaší restauraci a samozřejmě i dobrou chuť!!!
Markéta - odpovědný vedoucí, Roman mistr šéfkuchař a celý náš tým (Jenda, Blanka, Růža, Anča a
samozřejmě Piňďa) .

HOTEL STARA S KOLA
HOTEL STARÁ ŠKOLA Vám nabízí služby v oblasti regeneračních, relaxačních a zdravotnických
masáží. Objednejte se a přesvědčte se o kvalitě služeb na vlastní kůži.
MT: 775 509 301
Čeník najdete na našich stránkách: http://hotelhorice.cz/
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