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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
 Upozorňujeme, že v období od 15. 4. 2016 do 27. 4. 2016 dojde k úplné uzavírce železničního
přejezdu do Šebanova z důvodu výměny pražců v úseku Kájov - Hořice na Šumavě. V této době
bude možné projíždět pouze pod mostem s vozidly s omezenou výškou 3,3 m a šířkou 4 m.
Správa železniční dopravní cesty se omlouvá a děkuje za pochopení.
 Dále bychom chtěli upozornit, že právě probíhá oprava ujíždějícího svahu pod cestou ve směru
na sjezdovku. Pochopte prosím případné dopravní komplikace v tomto směru. Děkujeme
Martin Madej

ZASTUPITELSTVO č. 2 z 25. 02. 2016
č. usnesení: 2/2/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s tím, aby obec Hořice na Šumavě byla zakládajícím
členem budoucího TURISTICKÉHO SPOLKU LIPENSKO a podílela se na přípravě stanov.
č. usnesení: 2/3/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s poskytnutím daru finančních prostředků Svazku
Lipenských obcí ve výši 10.000,- Kč.
č. usnesení: 2/4/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje návrh rozpočtu obce pro rok 2016, příjmy
22.832.427,- Kč, výdaje 24.630.275,- Kč a financování – 1.797.848,- Kč.
Návrh rozpočtu je součástí zápisu a byl vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce.
č. usnesení: 2/5/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje na základě uskutečněné poptávky (výzvy)
zhotovitele Územního plánu Hořice na Šumavě „SP STUDIO“, s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český
Krumlov, IČ: 48207977 za nabídkovou cenu 713.900,- Kč včetně DPH
č. usnesení: 2/6/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě souhlasí s podporou dvou akcí z programu regenerace MPZ a
MPR ministerstva kultury. Z těchto prostředků zastupitelstvo podpoří:
1. Akci obce Hořice na Šumavě – restaurování kamenné kašny č. II. v Hořicích na Šumavě částkou
370.000,- Kč.
2. Akci obce Hořice na Šumavě – restaurování kamenné kašny č. III. v Hořicích na Šumavě částkou
400.000,- Kč.
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č. usnesení: 2/7a/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zadat práce na restaurování kamenné kašny č. II. v
Hořicích na Šumavě panu MgA. Lukáši Hosnedlovi, ak. soch. a rest., IČ: 735 32 967, číslo licence MKČR
č.j. 9968/2004 za nabídkovou cenu 370.900,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 2/7b/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zadat práce na restaurování kamenné kašny č. III. v
Hořicích na Šumavě panu MgA. Lukáši Hosnedlovi, ak. soch. a rest., IČ: 735 32 967, číslo licence MKČR
č.j. 9968/2004 za nabídkovou cenu 523.400,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 2/8/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr pronajmout část pozemku parc.č. 54/2 v k.ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 2/9/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat část pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 2/10/2016
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě má záměr prodat část pozemku parc.č. 359/2 v k.ú. Žestov,
obec Hořice na Šumavě.

ČESKÁ POŠTA – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Z důvodu zaučování nové poštovní doručovatelky kvůli případnému střídání je nutné, aby si všichni
občané obce označili své schránky a zvonky jménem a dále je nutné, aby každý objekt byl označen
viditelným číslem popisným. V opačném případě nebudou moci býti poštovní zásilky doručeny a
pošta je bude vracet zpět.

ZŠ A MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Zápis dětí do mateřské školy
Vážení rodiče,
přijměte pozvání k zápisu dětí do mateřské školy, který se uskuteční 19. 4. a 20. 4. 2016 od 8:00 do
12:00 hod. v budově mateřské školy. Tiskopisy k zápisu (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a
Vyjádření lékaře) si můžete kdykoliv vyzvednout u zástupkyně ředitelky pro MŠ paní O. Jindrové nebo
v ředitelně školy. Potřebné tiskopisy jsou k též k dispozici na webových stránkách školy
(www.zshoricenasumave.cz - v položce MŠ – FORMULÁŘE KE STAŽENÍ – Žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání a Vyjádření lékaře – ke stažení zde). V den zápisu si s sebou do MŠ přineste
občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzené vyjádření lékaře. Žádost o přijetí můžete vyplnit také
přímo v MŠ v den zápisu.
Mgr. Jana Čurdová
ředitelka ZŠ a MŠ
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Liga proti rakovině
Ve středu 11. května 2016 se základní škola opět připojí ke sbírce Liga proti rakovině. V letošním roce
proběhne jubilejní 20. ročník, tentokrát zaměřený na prevenci rakoviny prsu u žen i u mužů.
Minimální prodejní cena jedné kytičky zůstává 20,- Kč.
Sběr elektrospotřebičů a rostlinného oleje
Připomínáme, že v budově základní školy stále sbíráme malé vysloužilé elektrospotřebiče a použitý
rostlinný olej. Prostředky z těchto sběrů (finanční i bodové) budou použity ve prospěch dětí a žáků
naší ZŠ a MŠ.
Mgr. Jana Čurdová

DIVADELNÍ SPOLEK ROLNIČKA
V sobotu 12. 3. 2016 jsme se s pohádkou Jak přečarovat čaroděje zúčastnili Krajské postupové
divadelní přehlídky dospělých souborů hrajících pro děti v Českém Krumlově.
Naše představení zaujalo porotu natolik, že bylo doporučeno do Celostátní přehlídky amatérského
činoherního divadla pro děti a mládež POPELKA Rakovník.
V současné době se připravujeme na Krajskou postupovou přehlídku venkovských divadelních
souborů v Trhových Svinech, která proběhne od 15. 4. do 17. 4. 2016. Účast na obou přehlídkách je
pro nás již tradicí. Jsou pro nás velmi inspirativní a přínosné a jsme velice rádi, že také náš spolek je
inspirativní pro ostatní soubory.
Jana Čurdová

DĚTSKÝ KARNEVAL
Letošní jubilejní 20. dětský karneval se konal 13. 2. 2016 v kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Interaktivní show nás provázeli kamarádi bez hranic Fešák Píno a hvězda mezi bonbony Bóna Bon
Bóňa. Nechyběly písničky, soutěže, kouzla, triky nebo kolo štěstí. Všechny zúčastněné děti a masky si
odnesly drobné dárečky a sladkou odměnu.
I letošní ročník karnevalu by se neobešel bez sponzorů. Byli jimi Český červený kříž, Jednotka sboru
dobrovolných hasičů, Občanské sdružení Masopust, Divadelní spolek Rolnička, pan Miroslav Madej,
obec Hořice na Šumavě.
Všem moc děkujeme.
Za organizátory karnevalu
Mgr. Jana Brabcová
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MUZIKÁL - LEYLAH, SLEČNA TEENAGER
Projekt muzikál Leylah, slečna Teenager
Motto:
Největší umění je umění žít!
Kde? A Kde? Jihočeské divadlo Č. Budějovice
1. a 2. června 2016
Městské divadlo Český Krumlov
18. - 20. května 2016
Vstupenky:listkynamuzikal@seznam.cz
Cena:
190,-/230,-/90,- Kč

Hudba: Mgr. Barbora Tybitanclová
Texty:
Petra Brabcová a kolektiv
Aranže:
Petr Novotný a MKP Production
Choreografie:
Iveta Wolfová, Sarah, t.s.
Scéna:
Barbora Tybitanclová a kolektiv
Projekce: Jaroslav Černý - MK STUDIO spol. s r.o.
Zvuk:
DJM Agency
Realizační team: Mgr. Barbora Tybitanclová, Michala Dvořáková, Radka Kmochová, Kateřina
Křivohlávková, Kristýna Hladká, Lucie Ardolfová, Martina Lietavcová, Veronika Kutláková,
Denisa Gondeková, Jakub Grill, personál divadel a další
Obsazení rolí:
Leylah: Anna Kocourková a Tereza Lenhardová
Tomáš: Matěj Černý a David Bedlán
Laura: Barbora Říhová a Mariane Sahli
Mrcha Denisa:
Laura Šlancová, Lucie Lexová
Puberťačky: Lucie Lindaurová a Hana Kolářová
Matka: Petra Dvořáčková, Petra Chadtová
Kámošky: Jana Staňková a Veronika Mlsková
Daniela Vrhelová a Linda Stýblová
Jája a Páťa:
Mazzola Maria Linda a Patrik Gajdoš Andrea Klečková a Šimon Burda
Hodná Anička:
Pavlína Matoušková
DJ: Natálie Kadlecová Šprt: Oliver Kantor
Děti: Klára Jabůrková, Vali Doubravová a Patrik Lexa
Taneční sóla: Eli Zavadilová, Vojta Kučírek a Jiří Dušák
Poslání tohoto projektu:
Boj proti konzumnímu stylu života dnešních dětí a mladých lidí, otázky multikulturní výchovy
a mnoho dalších přesahujících nejen hudebních cílů.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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Náš muzikál, do jehož realizace je zapojeno 35 dětí a mladých lidí, připravujeme již od
března 2015. Děti v muzikálu hrají, zpívají, tančí, ale podílejí se i na jeho tvorbě v celém
rozsahu a ve všech jeho složkách pod supervizí jednotlivých profesionálů a pedagogů. Muzikál
je určen pro školy i pro veřejnost a je pro diváky lehce interaktivní.
Děj kombinuje svět hinduismu (současné Indie) a Evropy, tedy svět Bollywoodu, streetdance
a baletu. Celý muzikál je autorský, jehož děj i texty psali většinou také žáci, kteří jsou dnes
již v realizačním teamu. Pouze hudba a videoprojekce jsou připraveny profesionálně. Jsme
Alteso Nočesta, z.s., tedy nezisková organizace, která pracuje na bázi hudebního
volnočasového zážitkového vzdělávání dětí a mládeže. Tento „živý organismus“ vytváříme a
obohacujeme již 7. rokem.
Za skvělou spolupráci děkujeme:
www.mk-studio.cz www.mkproduction.cz
www.djmagency.cz www.ddmcb.cz
www.jihoceskedivadlo.cz
www.avmedia.cz
www.divadlo.ckrumlov.cz
www.hotelhorice.cz

PODĚKOVÁNÍ OBCI
Chtěl bych poděkovat Obci Hořice na Šumavě a jejich zaměstnancům za odklizení skládky odpadu ve
Sklářích.
Děkuji
Novák R. Kamil

KRONIKY OBCE
Na stránkách obce www.horicenasumave.cz jsou v sekci „Informace o obci“ – „Historie“ dva nové
odkazy na starší kroniky obce Hořice na Šumavě
Kronika obce Hořice na Šumavě (1963 - 1975)
Kronika obce Hořice na Šumavě (1976 - 1979)

Tyto kroniky jsou zde v digitální podobě a jsou přístupné on-line široké veřejnosti. Kronika z let 1980
– 1990 byla předána Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni, oddělení Český Krumlov k digitalizaci.
Jakmile tato proběhne a bude realizována, bude odkaz umístěn na stránky obce a budete o tom
informováni ve zpravodaji.
Petr Tröster
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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 duben:
7. 4. JEN TAK*
14. 4. Razítkování s jarní zeleninou + JEN TAK*
21. 4. JEN TAK*
28. 4. Pohybové říkanky + 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.

BESEDA S MOŽNOSTÍ KONZULTACE

Lenka Indrová

TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY.
Chystá se Vaše dítko nastoupit do školky nebo ji už navštěvuje? Co by mělo všechno zvládnout?
Připravili jsme pro Vás besedu tentokrát o tom, jak cvičit jemnou i hrubou motoriku, koordinaci,
rozvíjet kreslení, jak při kresbě rozvíjet myšlení. Dle zájmu můžeme hovořit i o sociálních a emočních
dovednostech a dalším. Sezení se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna od 17 hodin v obecní klubovně (ve
2. patře obecního domu).
Besedu povede Mgr. et Bc. Martina Lietavcová z pedagogicko-psychologické poradny, která se
dlouhodobě věnuje poradenství ve výchově a vzdělávání dětí.
Při akci bude prostor i pro Vaše konkrétní dotazy. Je možné přinést i kresby Vašich dětí. Vstupné
dobrovolné.
Srdečně Vás zveme!
Za Hořický cvrkot, z.s.
Lenka Indrová

CENTRUM STROOM Dub o.p.s.
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás informovala o změnách, které se v tomto čase odehrávají v našem Centru
STROOM Dub o.p.s.
Od 1. ledna 2016 byl týdenní provoz rozšířen i na provoz celoroční!
Služba sociální rehabilitace je poskytována v Centru STROOM
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dub o.p.s., Dub 26, 384 25 Dub

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

Obec Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40, IČ: 00245909

www.horicenasumave.cz

380 737 101

Službu klienti využívají jako ambulantní nebo pobytovou, vždy podle zájmu klienta a jeho
zdravotních, rodinných i existenčních možností.
Pobytová služba je poskytována formou týdenního a nyní i celoročního režimu.
Celoroční provoz řešením pro potenciální klienty, o které se rodina již nemůže dlouhodobě starat.
Proto nabízíme možnost celoročního provozu v Centru STROOM o.p.s., kde bude v té největší možné
míře zachována péče rodinného typu v malé skupině lidí.
Za dobu existence Centra STROOM Dub o.p.s. vyhledalo jeho služby celkem 56 klientů. Svým místem
trvalého bydliště spadali nejčastěji do oblastí Prachaticka, Vimperska, Volarska a
Českokrumlovska. Dá se tedy předpokládat, že existence Centra s celoročním provozem by zcela
jistě pokryla i poptávku ve výše zmíněných lokalitách.
Bc. Pavla Čechová Švepešová, ředitelka centra
p.cechová@stroomdb.cz , tel.: 606387882
socialni@stroomdub.cz , tel.: 724746525

PÁLENÍ ODPADU PŮSOBÍ RAKOVINU
-

pálením odpadků vzniká obrovské množství velmi jedovatých
látek
(dioxiny, furany a další chlororganické látky, fosgen, ftaláty,
polycyklické aromatické uhlovodíky, formaldehyd a další aldehydy,
styren, těžké kovy, oxidy síry, oxid uhelnatý, aromatické
uhlovodíky a další organické látky, např. benzen, toluen,
dichlormethan, čpavek, bromované zpomalovače hoření,
polybromované dioxiny a furany, kyanovodík, arzén)

-

ty způsobují rakovinu či narušují hormonální či imunitní
systém

-

nejvíce těchto jedovatých látek z komína spadne v místě
vzniku (tedy na pozemek toho, kdo odpadky pálí a na pozemek
nejbližších sousedů), nebezpečný kouř neodvane vítr

-

zejména pro malé děti je to nenávratné poškození zdraví, ale i
pro dospělého to znamená závažné zdravotní riziko

-

pálením vzniklé jedovaté látky dále způsobují nemoci
dýchacích cest, škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy,
nevolnost a závratě, slabost a deprese, poškozují ledviny, játra a
plíce, dráždí oči a sliznice, působí alergie. Mají rakovinotvorné,
toxické a mutagenní vlastnosti, ovlivňují nervový systém.

-

jedovaté spodiny se dále hromadí v ovoci a zelenině ze
zahrádky, v tkáních živočichů, splachují se do podzemních
vod

-

spalování odpadu v topeništích je nezákonné (hrozí pokuta
v desítkách tis. Kč)
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Do kamen nepatří: plasty, polystyren, fólie, PET láhve, staré palety, rozbitý nábytek, chemicky
ošetřené dřevo, natřená prkna, dřevotříska, nápojové kartony, celobarevné letáky a časopisy,
nebezpečné látky.
Pálit se nesmí ani tráva, listí a zbytky potravin (při spálení jsou také zdrojem nebezpečných a
dráždivých látek).
Pálením odpadu v kotlích a kamnech se tyto ničí a snižuje se jejich použitelnost. Pro správné
spalování je potřeba kotel provozovat pouze na projektovaný výkon, pravidelně čistit komín, mít
správně seřízený kotel, pravidelně jej čistit - zejména teplosměnné plochy, mít správně vysoký a
vhodně umístěný komín.
Co lze pálit doma
jen takové materiály, které dokonale shoří při dané teplotě spalování a zároveň neuvolňují do ovzduší
zdraví škodlivé látky - papír, dřevo v přírodním stavu (dobře proschlé, bez lepidel, nátěrů a jiných
chemických úprav), maximálně uhlí. Pozor, nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu
siřičitého. Dusíte-li palivo v kamnech či máte špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat
jedovatý oxid uhelnatý.
Na otevřeném ohni je dovoleno používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo a suché rostlinné materiály.
Proč pálit, když lze zdarma odložit
staré kusy nábytku, matrace aj. lze zdarma odložit na sběrném dvoře, stejně tak pneumatiky,
vysloužilou elektroniku a další. Proč pálit listí a trávu, když z nich můžete mít výborný kompost.
Obtěžuje vás zápach či kouř ze sousedova komína?
Pokud nepomůže domluva, obraťte se se stížností na orgány pro kontrolu malých zdrojů – místně
příslušný úřad (Český Krumlov), popřípadě na policii. Pokud nebude chtít úřad zasáhnout,
můžete si dále stěžovat na příslušném krajském úřadu (odbor kontroly).
Hrozí správní řízení a pokuta – desítky tisíc korun, u podnikatelů až 150 tisíc korun. Jako důkazy
mohou posloužit např. svědectví spoluobčanů či fotodokumentace kouře z komína. Nově budou moci
úředníci vstupovat do domů a kontrolovat topeniště a to, čím se přikládá. Při neumožnění vstupu
bude rovněž hrozit pokuta.
Vyměňte nevyhovující kotel na uhlí za nový!
Z tzv. kotlíkové dotace Jihočeského kraje:
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
Další zdroje informací:
http://arnika.org/topime-ohleduplne-k-prirode-i-sousedum
www.ekospotrebitel.cz , www.recyklace.cz
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Prosím, předem si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku.
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