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Klidné prožití Vánočních svátků, šťastný a láskyplný celý rok 2016 Vám
všem přeje zastupitelstvo obce a obecní úřad.
Všechny Vás srdečně zveme na tradiční „Štěpánskou zábavu“ v pátek 25. 12. 2015 od 2000
hodin do kulturního domu. K tanci i poslechu nám bude nově hrát rocková kapela
KREDECZ. Samozřejmě bude připravena i bohatá tombola s hodnotnými cenami.
Výtěžek z této akce bude opět věnován na podporu kulturních akcí pro děti.
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
Upozorňujeme podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty, že na sběrný dvůr mohou ukládat
odpady jen na základě samostatné smlouvy uzavřené se společností KAPEX s.r.o.
Pavel Peroutka, odpadový hospodář, tel.: 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz
Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Hořice na Šumavě vč. místních částí, které
mají ve správním obvodu Hořice na Šumavě trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov ve správním
obvodu obce, tedy pro obyvatele, kteří jsou na základě Obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz,
třídění a nakládání s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.
To samé platí i o všech kontejnerech na separovaný a komunální odpad, které jsou rozmístěny po obci.
Jsou určeny pouze pro Hořické občany a chalupáře. Podnikatelé do nich mohou ukládat odpad pouze
pokud mají uzavřenou smlouvu s obcí. Případné zneužívání tohoto řádu jde na vrub nás všech a může být
jednou z příčin případného budoucího navýšení poplatku za odpady.
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 9 z 24. 11. 2015
č. usnesení: 9/2/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě stanovuje cenu vodného a stočného na rok 2016 ve výši vodné
31,50 Kč bez DPH a stočné 34,81 Kč bez DPH. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 od společnosti
ČEVAK tvoří přílohu zápisu.
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č. usnesení: 9/3/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě jmenuje členem školské rady za zřizovatele Miladu Ottovou na další
funkční období.
č. usnesení: 9/4a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1077/9 označenou dle GP č.
448-274/2015 jako parc.č. 1077/21 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 1125 m2
paní Evě Koritarové za cenu 500,- Kč za 1 m2 a náklady s prodejem spojené s tím, že kupní cena a náklady
budou uhrazeny nejpozději do 31. 01. 2016.
č. usnesení: 9/4b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1077/9 označenou dle GP č.
448-274/2015 jako parc.č. 1077/23 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 994 m2
panu Pavlu Novákovi a slečně Kateřině Skuhravé, za cenu 500,- Kč za 1 m2 a náklady s prodejem spojené s
tím, že kupní cena a náklady budou uhrazeny nejpozději do 31. 01. 2016.
č. usnesení: 9/5a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodat pozemek parc.č. 1455/28 v k.ú. Šebanov, obec
Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/5b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej části parcely 1747 označené dle GP 123-23/2015
jako parc. č. 1747/1 o výměře 248 m2 v k.ú. Šebanov, obec Hořice na Šumavě panu Ing. Bohuslavu
Bumbovi za cenu 25,- Kč za 1 m2 a náklady s prodejem spojené.
č. usnesení: 9/6/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1455/1 v k.ú. Šebanov,
obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/7a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat pozemek parc.č. 359/4 a pozemek v k.ú. Žestov,
obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/7b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat pozemek 152/1 vše v k.ú. Žestov, obec Hořice na
Šumavě.
č. usnesení: 9/8/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč fyzické osobě panu
Františku Válovi, vlastníkovi pozemku p.č. st. 255 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě, jehož
součástí je budova č.p. 113, který dokončil opravu fasády rodinného domu č.p. 113, Hořice na Šumavě a
přispěl tak ke zvelebení vzhledu obce Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 9/9/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje nákup dvou kusů sekvenčních garážových vrat do
obecních dílen za maximální cenu 72.000,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 9/10/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje nákup sněhového pluhu s příslušenstvím dle nabídky od f.
UNIAGRA.

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ
Zveme hořické občany na tradiční Štědrovečerní zpívání do kostela svaté Kateřiny.
Přijďte si 24. 12. ve 21.00 hodin zazpívat koledy s doprovodem varhan.
Za Alteso Nočesta M. Lietavcová
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Ohlédnutí za 1. čtvrtletím školního roku v mateřské škole
Vánoce máme za dveřmi a my si říkáme, jak to od září opět tak rychle uteklo.
Chtěli bychom připomenout, jak jsme si tento čas zpestřili nejrůznějšími akcemi, aby se dětem v naší
mateřské škole líbilo a chodily do ní rády.
Letos máme celkem velký počet dětí, které ještě nedovršily tří let, a proto jsme i tomu přizpůsobili plán
našich akcí na celý školní rok.
Začátek podzimu jsme zahájili slavností, která se konala na zahradě naší mateřské školy, nazvané
„Radování z darů podzimu“. Vyráběli jsme „Podzimníčky“, ochutnali podzimní plody, čaje z naší bylinkové
zahrádky a v konečné fázi jsme se sešli u ohně a opekli si buřty. Rodičům a dětem se „Podzimníčci“
opravdu moc povedli, krásně nám vyzdobili naši zahradu. Začátkem listopadu děti s rodiči vyráběli
v mateřské škole papírové draky, kteří byli opět velmi vydaření.
Díky spolupráci rodičů můžeme ve třídách pozorovat nejrůznější domácí zvířátka a seznámit se s nimi
reálně. Také jsme zahájili celoroční projekt tzv. „čtenářský vlak“, kdy rodiče a ostatní členové rodin mohou
vstoupit do tříd a číst dětem jimi vybrané příběhy, pohádky atd. Rodiče s dětmi před vstupem do tříd též
plní nejrůznější úkoly a všichni jsou, jako vždy, moc šikovní.
V adventním čase jsme si s dětmi čertovsky zadováděli v převlecích čertů, čertic a anděla a přivítali jsme
Mikuláše, který nás obdaroval dobrůtkami.
Nazdobili jsme si stromečky, třídy, a teď už jen čekáme, až přijde Ježíšek. Tento čas jsme si ve středu 16.
12. zpříjemnili „Vánočním cinkáním“. Sešli jsme se u stromečku, zazpívali jsme si vánoční písně a koledy,
vytvořili jsme vánoční hvězdičky, ochutnali cukroví, vánoční čaj a nakonec byli děti i rodiče obdarováni
dárečkem. Ve školce si tak také prožíváme krásné Vánoce.
Olga Jindrová, DiS.
Mikulášská nadílka v ZŠ
V pátek 4. 12. 2015 se školní lavice zaplnily malými čertíky a andílky. Ve škole probíhalo tradiční
čertovské vyučování. Všichni jsme byli hodně napjati, zda nás také letos navštíví Mikuláš. A dočkali jsme
se. Všichni čertíci i andělé mu přednesli básničku nebo hezky zazpívali, za což je Mikuláš odměnil malou
nadílkou.
Spaní ve škole
Ve
Ve čtvrtek 10. 12. 2015 měli opět všichni žáci z naší školy možnost poznat, jak vypadá škola v noci. Tato
akce je dobrovolná a u žáků velice oblíbená. Důkazem toho je, že se jí kromě dvou žáků zúčastnili všichni.
Velká pochvala za odvahu patří našim prvňáčkům, protože ve škole přespali úplně všichni, přestože to pro
mnohé bylo poprvé, kdy spali samotní mimo domov. V letošním roce se nám o bohatou snídani v podobě
buchet, koláčů, housek a pomazánky postaraly maminky - paní Fröhlichová, Bledá, Kutilová, Hovorková,
Lauková, Šugová, Dvořáková, Benediktová, Koláčková Kloudová, Petříková a Pflegerová. Byla to velká
pomoc a zpestření.
Moc děkujeme.
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V pondělí 21. 12. 2015 zveme všechny do kulturního domu na tradiční vánoční besídku ZŠ
spojenou s vánočním jarmarkem.
 Vánoční jarmark proběhne před besídkou v kulturním domě od 14:30 hodin. Na jarmarku si
můžete koupit vánoční drobnost pro radost od našich žáků.
 Vánoční besídka ZŠ s názvem „Vyprávění vánočního kapra“ začne v 15:30 hodin v sále kulturního
domu.
 V případě zájmu bude možno zakoupit výrobky na jarmarku ještě po besídce
 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se uskuteční ve středu 27. 1. 2016 od 13:00 do 17:30 hodin v budově
Základní školy v Hořicích na Šumavě. Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky.
Mgr. Jana Čurdová
Přejeme všem krásné požití Vánoc a do roku 2016 hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, klidu
a spokojenosti.
Děti, žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě

KLUB CVRČEK
Klub Cvrček pro děti (od narození) a rodiče je pro Vás otevřen každý čtvrtek od 9 do 11 hodin 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 leden:
7. 1. JEN TAK*
14. 1. Výroba zvířátek + JEN TAK*
21. 1. JEN TAK*
28. 1. Znaková řeč nemluvňat + JEN TAK*

ADVENTNÍ CHUMELENÍ
Moc děkujeme Vám, kteří jste se zúčastnili našeho prvního Adventního chumelení, ať už jako
prodejci, pekaři, „tvořiči“ nebo návštěvníci. Díky Vám všem se podařilo vytvořit krásnou předvánoční
atmosféru. Blahopřejeme také paní Grillové a paní Lexové, jejich cukroví bylo na vánoční tabuli
bezkonkurenčně nejlepší.
Těšíme se na příští rok! Za Hořický cvrkot, z.s.
Lenka Indrová
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