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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Do Mýta a do Sklář jsme umístili kontejnery na tříděný odpad. V nejbližší době budou
umístěny i do Šebanova. Důrazně žádáme nejen obyvatele těchto osad, ale všechny občany,
aby vyhazovali do těchto kontejnerů pouze takový odpad, na který jsou určeny. Poučte
prosím i své děti. Pokud se v kontejneru na tříděný odpad nachází i takový, který tam nepatří
(třeba jen jeden sáček s komunálem), je celý takový kontejner vysypán do komunálního
odpadu a obci takto naúčtován. Celý systém to velice prodražuje, což může nakonec mít za
následek zdražení ceny pro nás všechny!
 Začali jsme opět s restaurováním dalších dvou kašen. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti
v blízkosti těchto prací.
 Důrazně upozorňujeme, že je dáno zákonem, že se smí parkovat pouze na pozemních
komunikacích a na místech k tomu určených. I dle vyhlášky obce nesmí nikdo poškozovat
veřejnou zeleň. Tímto je zakázáno parkovat na zatravněných plochách obce. Chápeme, že aut
je čím dál více, a že s místem na parkování je stále větší problém, a proto je to na mnoha
místech po dohodě tolerováno. Pokud ale nemáte takovýto souhlas obce a svévolně ničíte
veřejnou zeleň, počítejte s tím, že to obec bude řešit prostřednictvím policie ČR a následným
přestupkovým řízením.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 3 z 29. 03. 2016
č. usnesení: 3/2/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočet obce pro rok 2016, příjmy 22.832.427,- Kč,
výdaje 24.630.275,- Kč a financování – 1.797.848,- Kč.
č. usnesení: 3/3a/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 54/2 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o velikosti 24 m2 panu Janu Brožovi za 1,- Kč/m2/rok za
účelem umístění plechové garáže.
č. usnesení: 3/3b/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 54/2 v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o velikosti 218 m2 Společenství vlastníků jednotek domu
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čp. 48 Hořice na Šumavě, IČ: 28075871, se sídlem Hořice na Šumavě 48, PSČ 382 22 za 1,Kč/m2/rok.
č. usnesení: 3/4/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat část pozemku parc.č. 54/2 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/5a/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku p.č. 359/5-travní porost o výměře
120m2 v k.ú. Žestov, obec Hořice na Šumavě zaměřený geometrickým plánem č. plánu 87-65/2016,
do podílového spoluvlastnictví pana Bc. Ladislava Žíly a pana Zdeňka Žíly s rovnými
spoluvlastnickými podíly jedné ideální poloviny pro každého kupujícího za kupní cenu ve výši 10,Kč/m2. Dále oba kupující uhradí veškeré náklady s prodejem pozemku spojené. Poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí je obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/5b/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s uzavřením SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ
podstatnými náležitostmi.
č. usnesení: 3/6/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr pronajmout část pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/7/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr propachtovat část pozemku parc.č. 37/1 v k.ú.
Skláře na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/8/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat pozemek parc.č. 1610 v k.ú. Šebanov, obec
Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/9/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje úplné znění stanov SLO, IČ: 15789683 se sídlem
Lipno nad Vltavou 83, PSČ 382 78.
č. usnesení: 3/10a/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu obce
Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro Divadelní spolek ROLNIČKA Hořice
na Šumavě, o.s., IČ: 22823867 ve výši 15.000,- Kč na účel: materiál a ostatní předměty potřebné
k výrobě kulis, pořízení rekvizit, obnovu líčidel, technické vybavení, náklady spojené s reprezentací
spolku, propagaci spolku a podobně. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 15. 12.
2016. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
č. usnesení: 3/10b/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu obce
Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro Sbor dobrovolných hasičů v Hořicích
na Šumavě, IČ: 02094835 ve výši 33.000,- Kč na účel: nákup sportovních hadic, pracovních oděvů
typu PS II., slavnostních uniforem, oděvů pro hasičský sport a úhradu nákladů spojených s účastí na
soutěžích v hasičském sportu. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 15. 12. 2016.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
č. usnesení: 3/10c/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu obce
Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro spolek Hořický cvrkot, o.s., IČ:
01502395 ve výši 14.000,- Kč na účel: financování nákladů spojených s činností a provozem spolku
dle jeho platných stanov v kalendářním roce 2016 zejména pro realizaci akcí „Hořické trhy“,
„Adventní chumelení“, výprodej knih vyřazených z knihovny a na činnost dětského Klubu Cvrček.
Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 15. 12. 2016. Dotace bude poskytnuta na
základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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HOŘICKÁ MÁJKA 2016
Zveme všechny malé i velké na hřiště na oslavu pálení čarodějnic spojenou se stavěním máje. A
protože výjimečně tato akce vychází na sobotu, začínáme odpoledne dříve, aby si to děti, ale i
dospělí, mohli do sytosti užít.
Akci jsme obohatili o velkou střelnici Buffalo Bill,
kde se budou moct všichni náležitě vyřádit.
Celou atrakci, která je vhodná pro všechny
od 5-ti do 120-ti let, bude obsluhovat zkušený
personál.

Během odpoledne a večera budou uspořádány
dvě soutěže pro děti i pro dospělé
o velmi atraktivní ceny.
Děti do 15-let budou soutěžit o

pistole NERF

a pro dospělé bez rozdílu pohlaví
je hlavní cenou malá

čtyřkolka Phyton Deluxe 49cc
s elektrickým startérem (nosnost 80kg).

Program akce:
08:00 – 11:00 příprava a stavění máje
Od 13:00 volná zábava pro děti – kromě toho, že se děti mohou do sytosti vyřádit na dětském
hřišti, nebude samozřejmě chybět i obří nafukovací skluzavka, která bude k dispozici až do 19:00
14:30 – 16:00 čarodějnický program pro děti (na každého pak čeká dárkový balíček, ve kterém
mimo jiných dobrot nebude chybět párek a chleba na opečení u ohně)
16:00 – 21:00 provoz střelnice
17:00 upálení čarodějnice 
Na hřišti bude opět postaveno pódium z „pašijáku“
od 18:00 bude k příjemnému posezení hrát skvělá Českobudějovická country kapela „Harley Vládi
Růžičky“.
Znovu po letech připravujeme pro všechny pečené prase a samozřejmě jako obvykle grilované
maso a klobásy, vše za symbolickou cenu 20,- Kč.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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Všechny děti mají točenou limonádu zdarma.
Akce se uskuteční za jakéhokoliv počasí. Velký vyhřívaný stan je již samozřejmostí.
Pro naše dámy jsme nově zrekonstruovali toalety. Omlouváme se, že až teď.
Mnohokrát děkujeme všem sponzorům této akce!
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás
Martin Madej

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Pozvánka na burzu
Srdečně Vás zveme na další tradiční Jarní burzu oděvů, obuvi, hraček a knih. Promyslete, co už ve
Vašem šatníku nepotřebujete nebo naopak, co Vám chybí a přijďte za námi do kulturního domu,
protože právě pro Vás burzu pořádáme. Těšíme se na Vás v pátek 13. května 2016 od 14:00 do
17:30 hod. a v sobotu 14. května 2016 od 8:00 do 11:00 hod.
Díky Vám, kteří si přijdete nakoupit a Vám, kteří nám do burzy darujete různé věci, můžeme opět
přispět na organizaci akcí pro děti, které jsou v naší obci pořádány. Děkujeme
Za Ččk Milada Ottová

KLUB CVRČEK
Klub Cvrček pro děti (od narození) 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 květen:
5. 5. JEN TAK*
12. 5. Hrátky s mluvidly + JEN TAK*
19. 5. JEN TAK*
26. 5. Dílna: Výroba sluníček + JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, sezení pro děti i dospělé, kávička, průlezka, spousta materiálu
na tvoření
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás.
Hrátky s mluvidly
Srdečně zveme všechny kojence, batolata i jejich rodiče na sezení, při kterém se dozvíte, jak
prakticky cvičit a rozvíjet řeč našich nejmenších, jak si s nimi nejlépe popovídat :-), jak předcházet
řečovým vadám.
Sezení (i lezení) se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 10 hodin v obecní klubovně ve druhém patře
obecního domu. Pozvání přijala paní Pražáková, která má dlouholeté bohaté zkušenosti se cvičením
řeči u dětí.
Lenka Indrová
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KALENDÁŘ HOŘICKÉ PAŠIJE - 200 LET 1816 -2016
Činnost
Zahájení výstavy, vernisáž, křest knihyČeský Krumlov – sobota

datum
28.5.2016

Představení v Klášterní zahradě
v Českém Krumlově

28.5.2016

Představení v Hořicích na Šumavě

6.8.2016

Představení v Hořicích na Šumavě

13.8.2016

Představení V Hořicích na Šumavě

13.8.2016

místo
Klášter
klarisek
Český
Krumlov
Klášterní
zahrada Český
Krumlov
Amfiteátr
Hořice
Amfiteátr
Hořice
Amfiteátr
Hořice

Od-do
28.5. – 25.9.
www.klasteryck.cz
17.00 - 18.30
www.horickepasije.
cz
16.30 - 18.00
16.30 – 18.00
20.30 - 22.00

Program k jubileu 200 let Hořických pašijí v Hořicích dne 6.8.2016
Činnost
Koncert
MUSICA VIVA pod vedením Václava
Krause
Žánr: Chrámové a pašijové písně
Výstava v Českém Krumlově pro zájemce

datum
6.8.2016

kde
Kostel sv.
Kateřiny
Hořice

Od-do
10.00 -11.00

6.8.2016

11.00 – 13.00

Museum Hořických pašijových her,
museum obce, museum rádií v Hořicích
na Šumavě
Fotogalerie pašije
Slavnostní přivítání hostů

6.8.2016

Klášter
klarisek
Kulturní dům
Hořice na
Šumavě

13.00 -13.15

Přednáška – Téma pašije
Mons. prof., Dr. Karel SKALICKÝ, Th.D.

6.8.2016

Koncert
MUSICA DIVINA pod vedením Zdeňky
Litvanové
Žánr: Chrámové a lidové písně
Představení
Hořické pašijové hry

6.8.2016

Kulturní dům
Hořice na
Šumavě
Kulturní dům
Hořice na
Šumavě
Kostel /
kulturní dům
Hořice na
Amfiteátr
Hořice na
Šumavě

16.30 – 18.00

6.8.2016

6.8.2016

11.00 - 13.00

13.15 – 13.45
14.00 - 15.00

KONTAKT:
WWW.horickepasije.cz, pasije@seznam.cz,
tel: Moravcová Zuzana +420 603976822
Kutlák Miroslav +420 725 832 746
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INZERCE
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
rozvíjející se kovoobráběcí firma Plaschka, spol. s r. o. hledá do svého provozu spolupracovníka na
pozici:
Kontrolor













pracoviště: Hořice na Šumavě
vzdělání SŠ technického směru s maturitou, praxe výhodou
znalost čtení z výkresů
alespoň částečná znalost německého jazyka výhodou
možnost proškolit i absolventy
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
plný pracovní úvazek
dvousměnný provoz
mzda: od 110 Kč/ hod. podle praxe a jazykových znalostí
1 týden dovolené navíc
po roce 13. a 14. plat formou prémie
příspěvek na stravování, možnost stravování ve firmě

Kontaktujte nás na naší adrese nebo volejte:
Hořice na Šumavě 147, Tel.: 380 737 102 – p. Márová.

Kovářství Pavel Vokál V&V
Budějovická 129, Křemže 382 03
Provádíme práce:
kovářské- opravy hospodářského nářadí, výroba ozdobných vrat,
mříží, zábradlí, kovaného nábytku, dalších kovaných prvků
a doplňků dle přání, …
zámečnické- výroba rámů a zámečnických konstrukcí dle přání,
pojezdová vrata, apod., …
Kontakt: e-mail: pa.vokal@email.cz
tel.: 607 851 752
Web: www.kovarstvivokalweb.cz
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně

