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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE


Na našich internetových stránkách jsme umístili nový mapový server GObec mapy na klíč. Je
to moderní mapová aplikace, ve které máte on-line vrstvy ČÚZK (ortofoto, základní mapy,
katastr atd.) + vrstvy Google v zeměpisných souřadnicích včetně Google StreetView. My
budeme postupně přidávat další užitečné vrstvy, jako je územní plán, územní studie,
inženýrské sítě, pasporty, povodňový plán, honitby a další digitální mapová data.
Martin Madej

MASOPUST 2019
Letošní masopust se uskuteční v sobotu 02. 03. 2019. V 08:00 hodin koledníci požádají o povolení
pana starostu a poté se vydají na celodenní koledování. Tradičně půjdou od restaurace po náměstí
směrem dolů, u hotelu odbočí k Lexům, Kutlákům, přes dolní Hořice, potom Čínou, k bytovkám,
Peklem a zadem do Pašijí, zpět na náměstí, kde bude setkání v 16:00 hodin růžičkové a slaměné
koledy. Utkají se o právo koledovat v Hořicích. Ve 20:00 hodin začne v kulturním domě
masopustní zábava.
Slaměná koleda vyjde v poledne do osad v pořadí horní Pašije, nádraží, Skláře, Šebanov, Mýto a
v případě potřeby pomohou růžičkové koledě na horních Hořicích.
Růžičkovou koledu budou doprovázet muzikanti pod vedením pana Čížka a slaměnou koledu pan
Klíma s harmonikou. Večer bude hrát kapela Takton. Bude připravena bohatá tombola. Vstupné na
sál je 100,- Kč.
Zveme Vás všechny na letošní masopust a přejeme veselou zábavu.

Karel Krčál

Zastupitelstvo c . 1 z 24. 01. 2019
č. usnesení: 1/2/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2018
v příjmech 813.093,37 Kč a ve výdajích 813.093,37 Kč, které tvoří přílohu zápisu.
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č. usnesení: 1/3/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě rozhodlo o obsahu návrhu na zkrácený postup pořizování
změny č. 1 územního plánu Hořice na Šumavě po zohlednění stanoviska Krajského úřadu - Jihočeský
kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
č. usnesení: 1/4a/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace
z programu Jihočeského kraje – Opatření č. V. – Nemovité kulturní památky na akci „Oprava kapličky
v Šebanově.“
č. usnesení: 1/4b/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě bere na vědomí, že zpracovatelem žádosti o dotaci na akci
„Oprava kapličky v Šebanově“ z programu Jihočeského kraje – Opatření č. V. – Nemovité kulturní
památky je firma Kalisto s.r.o., ÍČ: 260 94 232, se sídlem Legií 1241, 389 01 Vodňany.
č. usnesení: 1/4c/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace Mze z
programu „129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019“ na akci „Oprava
kapličky v Šebanově.“
č. usnesení: 1/4d/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje zpracovatele žádosti o dotaci na akci „Oprava
kapličky v Šebanově“ z programu Mze „129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
pro rok 2019“ firmu Kalisto s.r.o., ÍČ: 260 94 232, se sídlem Legií 1241, 389 01 Vodňany.
č. usnesení: 1/5/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje smlouvou o dílo a o poskytování služeb, na
zřízení internetového mapového serveru GObec s firmou GPlus, s.r.o. se sídlem Generála Svobody
116 Pardubice – Rosice 553 51, ÍČ: 45537691 a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 1/6/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 1077/2 a
1077/7 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 1/7/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1200/1 v
k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 1/8/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje finanční podporu pro dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov, Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov, ÍČO: 26095149 na přístroj pro
neinvazivní screeningové vyšetření koncentrace bilirubinu v krvi novorozence ve výši 5.000,- Kč.
č. usnesení: 1/9/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje provedení likvidace dřevokazného hmyzu
včetně dlouhodobé ochrany a sanace střešní konstrukce KD dle cenové nabídky firmy CHYTRÉ
STŘECHY s.r.o., se sídlem Polenská 4/23, 588 12 Dobronín, ÍČ: 05093571 ve výši 109.980,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení: 1/10/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje program Hořického kulturního léta na rok 2019.
Pro občany městyse Hořice na Šumavě zastupitelstvo schvaluje permanentní vstupenky na jméno za
cenu 400,- Kč na všechna představení. Pro občany městyse Hořice na Šumavě nad 65 let a pro
mládež 13 – 18 let zastupitelstvo schvaluje permanentní vstupenky na jméno za cenu 200,- Kč. Pro
děti občanů městyse Hořice na Šumavě je vstup na představení Michala Nesvadby zdarma. Tyto
slevy je možné uplatnit pouze v předprodeji na úřadě městyse Hořice na Šumavě. Všechny děti do
12ti let mají večerní představení zdarma.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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HOR ÍCKE KULTURNÍ LE TO 2019
Zatím ve zkratce a s předstihem představujeme program letošního kulturního léta. Podrobněji Vás
budeme informovat v některém z příštích zpravodajů.
Program Hořického kulturního léta 2019:
25. 05. - Pašijové hry – od 20:30
08. 06. - Pašijové hry – od 16:30 a od 20:30, vstupné 130,29. 06. - od 14:00 - Hořické slavnosti 2019 - Lenka Lo Hrůzová, Milan Pitkin, Jiří Schelinger Memory
Band, Rangers Plavci + host Irena Budweiserová, Papouškovo sirotci, vstupné 150,13. 07. - od 20:00 - Semaforský večer (zábavný večer s bývalými členy divadla Semafor) Naďa Urbánková
s kapelou Bokomara, Návštěvní den u Miloslava Šimka - Jiří Krampol, Luděk Sobota, Petr Jablonský a
řada dalších zpěváků a zpěvaček - dlouholetých členů tohoto divadla, vstupné 300,-/350,29. 07. - od 15:00 – ROCK FEST – Keks, Seven, Miloš Dodo Doležal (Vitacit), Kern, Krypton, vstupné 300,/350,03. 08. - od 20:00 – Richard Müller & band – největší hity – koncert + předkapela, vstupné 490,-/550,11. 08. - od 15:00 - Michal Nesvadba - představení pro děti, vstupné 100,-/150,17. 08. - od 09:00 - Hořické trhy (amfiteátr)
17. 08. - od 19:00 - Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě – večerní zábava, vstupné 120,Předprodej vstupenek bude probíhat opět přes Ticket stream a na úřadě městyse.
V letošním roce schválilo zastupitelstvo nový systém slev pro občany Hořic. Již nebude platit sleva 50% na
jednotlivá představení. Nově si každý Hořičák bude moct zakoupit permanentku na celé kulturní léto
(včetně Pašijových her) za 400,- Kč. Senioři nad 65 let a mládež 13 – 18 let za 200,- Kč. Tuto
permanentku bude možné zakoupit pouze na našem úřadě, bude na jméno a bude nepřenosná.
Vzhledem k tomu, že plnohodnotné vstupné za všechny pořady, ze kterého se vypočítávala 50% sleva
bude v letošním roce 1800,- Kč, jsou tyto nové slevy ještě o mnoho výhodnější než ty předchozí. Naším
cílem je zpřístupnit pořady ještě většímu počtu místních lidí a zároveň zvýhodnit pravidelné návštěvníky.
Permanentka je nevýhodná snad pouze pro jednorázového návštěvníka. Každý si ale bude moct zakoupit
jednorázovou zvýhodněnou vstupenku v předprodeji, jako kdokoliv, kdo není místní.
Představení Michala Nesvadby budou mít Hořické děti stále zdarma a všechny děti do 12-ti let mají
opět všechna večerní představení zdarma.
Veškeré informace budou k dispozici na www.horicenasumave.cz a FACEBOOK AkceHořice
Martin Madej

PODE KOVA NÍ ZA MAS KARNÍ KARNEVAL 2019
V neděli 17. 2. 2019 proběhl v kulturním domě v Hořicích na Šumavě dětský maškarní karneval. Na
letošní karneval přijel na pozvání klaun Hugo, který uváděl a moderoval celý karneval. Karneval byl
motivován pohádkově. Děti s pomocí krále a víly přemohly zlého čaroděje, který se chtěl zmocnit
království. Děti si užily dvě hodiny zábavy a tance a každý si domu odnesl vyrobené zvířátko
z balonků. Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých by se nemohl karneval uskutečnit.
V letošním roce to byli tito sponzoři: firma Plaschka spol. S.R.o., Český červený kříž, jednotka sboru
dobrovolných hasičů, občanské sdružení Masopust, divadelní spolek Rolnička, pan Miroslav Madej a
městys Hořice na Šumavě.
Jana Brabcová
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OBECNÍ KNÍHOVNA
Obecní knihovna zve v novém roce všechny čtenáře k návštěvě. Knihovna je pro Vás otevřena každé
pondělí od 14 do 17 hodin ve druhém patře obecního domu. Registrační poplatek je pro dospělé
20,- Kč na rok, děti mají přístup ke knihám zcela zdarma.
Návštěvníci mohou také využít počítač s přístupem na internet a s možností tisku dokumentů.
Fond knihovny je postupně rozšiřován, několikrát za rok je také obměňován rozsáhlý soubor knih
zapůjčených z Městské knihovny v Českém Krumlově. Nové knížky vybíráme s ohledem na Váš
zájem. Dětský fond pak rozšiřujeme o literaturu doporučenou do čtenářských deníků a některé
knížky si děti samy vybírají prostřednictvím ankety v naší škole. Část knih je pořízena z výtěžku
z Velkého knižního blešího trhu.
Za poslední rok nám přibyly více než dvě desítky titulů pro dospělé, zejména detektivky a čtení pro
ženy, ale i některé další. Děti si tentokrát do knihovny vybraly následující knihy: Deník malého
Minecrafťáka, Příručka pro šikovné holky, Co se stane, když…, Pejsek Dar, Babička drsňačka a
Šmouloplán a čtyři další příběhy.
Moc se těšíme na nové čtenáře i na ty stávající.
Za Městys Hořice na Šumavě a obecní knihovnu
Lenka Índrová, Olga Šandlová
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