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Žádáme všechny a především rodiče, aby upozornili své děti, že nesmí běhat v květinových
záhonech v parku. Pokud bude květiny někdo záměrně ničit, budeme po něm (po rodičích)
vymáhat náhradu škody. Vše zaznamenává kamerový systém.
V úterý 30. 04. 2019 bude uzavřena pobočka naší pošty.
Prosíme občany a především všechny, kdo bydlí na náměstí o maximální shovívavost kvůli
natáčení filmu Kryštof. Natáčet se bude především na náměstí a pak také v „Pekle“ (u č.p. 77).
Na parkovišti v proluce na náměstí bude umístěn štáb a veškeré zázemí filmařů. Jedná se o
celovečerní hraný film a je hezké, že si scénárista a tvůrci filmu vybrali k natáčení právě Hořice.
Pokud nemáte jinou možnost, tak prosím na tyto dva dny (cesta okolo parku bude uzavřena už
ve čtvrtek odpoledne) parkujte u kulturního domu, u tělocvičny a za garážemi u školky.
Děkujeme
Martin Madej

NATAC ENÍ FÍLMU
"Natáčíme hraný film Kryštof, který se odehrává po Velikonocích 1950 na Šumavě v mnišské komunitě, v čase,
kdy proběhla Akce K. Je to příběh chlapce, který se po únoru 1948 politicky rozešel s rodiči, byl přijat mezi
bratry (je ovšem jen postulantem), a protože krajinu dobře zná, převádí i pronásledované církevní hodnostáře
přes nedalekou bavorskou hranici. V osudný den zahájení akce je vzhledem ke kritickému stavu jednoho
z bratrů poslán představeným do nedalekého městečka pro lékaře, a po svém návratu nalézá místo
rozvrácené a prázdné, resp. s postřeleným zbloudilým studentem, kterému se nepodařilo jinde přejít hranici.
Oba společně utíkají a Kryštof musí navíc najít pro nového druha ošetření. Z nejhoršího jim pomůže na
počátku německý farář, který žije v opuštěné, vysídlené vesnici. To je první část příběhu o víře a oběti
mladého chlapce, který se nakonec obětuje pro svobodný život jiného."
Kristián Suda, scénárista

Vazení,
filmova produkcní spolecnost Fulfilm s.r.o. pripravuje natacení celovecerního filmu „Kryštof“ ve dnech
Pá 26. a So 27. 4. 2019.
Jedna se o príbeh podle skutecne udalosti z padesatych let minuleho století venovany sdruzení Post
Bellum, Pameti naroda.
Omlouvame se za prípadne komplikace vznikle zajisťovaním dobove atmosfery a s tím spojene nutne
vyparkovaní aut z prostor NAMESTÍ .
Zaroven predem dekujeme za respektovaní dopravního znacení a pokynu nasí ostrahy.
S pratelskym pozdravem,
za Fulfilm s.r.o. Daniel Suhay
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HOR ÍCKA MAJKA 2019
Zveme všechny malé i velké na oslavu pálení čarodějnic spojenou se stavěním máje, která se
tentokrát uskuteční v našem amfiteátru v úterý 30. 04. 2019.
Připravili jsme pro děti opět řadu zajímavých atrakcí: SURF SIMULÁTOR, NAFUKOVACÍ
PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA (20m), SKÁKACÍ HRAD MICKEY MOUSE a samozřejmě i OBŘÍ SKLUZAVKA.
Doufáme, že si přijdou opět na své všechny dětské věkové kategorie.
Atrakce bude obsluhovat školený personál a budou k dispozici od 14:00 do 19:00

Program akce:
08:00 - 11:00 - příprava a stavění máje
14:00 - 19:00 - zábava na atrakcích
16:00 - zapálení ohně
16:30 - 17:30 čarodějnický program pro děti (na každého pak čeká dárkový balíček)
17:00 - nám bude hrát kapela LAZARETH
Můžete se těšit na pečené prase a další dobroty.
Děti mají točenou limonádu zdarma.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás
Rozhodli jsme se pro přemístění akce do amfiteátru, protože na hřišti není dostatečný příkonu el.
energie a již není možné řešit to „alternativně“ jako doposud. Amfiteátr je také daleko lépe vybaven
pro pořádání podobných společenských akcí.
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně

Městys Hořice na Šumavě, 382 22 Hořice na Šumavě 40, ÍČ: 00245909

www.horicenasumave.cz

380 737 101

ZASTUPÍTELSTVO C . 3 z 21. 03. 2019
č. usnesení: 3/2/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje rozpočet městyse pro rok 2019, příjmy
26.588.455,- Kč, výdaje 25.045.855,- Kč a financování – 1.542.600,- Kč.
č. usnesení: 3/3/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje Smlouvu o dílo č. SÍNV2019-014 „Hořice na
Šumavě, VDJ a ČSV – obnova stavební části“ s firmou ČEVAK a.s., ÍČ: 60849657, se sídlem Severní
8/2264, 370 10 České Budějovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 3/4/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě
Í. bere na vědomí
obsah návrhu změny č. 2 územního plánu Hořice na Šumavě dle přílohy tohoto materiálu včetně
stanoviska č.j. KUJCK 24519/2019/OZZL/2 ze dne 21. 2. 2019 (tzv. stanovisko SEA/NATURA), viz
příloha č. 1 tohoto materiálu;
II. schvaluje
pořízení změny č. 2 územního plánu Hořice na Šumavě tzv. zkráceným postupem dle ust. §§ 55a-55c
stavebního zákona;
III. rozhodlo
ad a) že pořizovatelem změny č. 2 bude Úřad městyse Hořice na Šumavě, který si zajistí splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovacích činností uzavřením smlouvy s Íng. arch.
Radkem Bočkem,
ad b) že projektantem změny č. 2 bude společnost ATELÍER BOČEK, s.r.o., Na Rozmezí 209, 397 01
Písek, ÍČO: 07328222, zodpovědným projektantem Íng. arch. Radek Boček, a to na základě uzavřené
smlouvy o dílo, viz příloha č. 2 tohoto materiálu,
ad c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 2 bude starosta městyse p. Martin Madej;
ÍV. ukládá
starostovi městyse, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zpracování návrhu změny č. 2 pro veřejné
řízení a kompletní pořízení této změny vč. vyhotovení úplného znění územního plánu Hořice na
Šumavě dle ust. §55c stavebního zákona.
č. usnesení: 3/5a/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc. č. 1665 v k.ú. Šebanov, obec
Hořice na Šumavě o výměře 1.284 m2 za kupní cenu 150,- Kč za 1 m2 bez DPH a náklady s prodejem
spojené kupujícímu Jiřímu Václavíkovi.
č. usnesení: 3/5b/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku parc. č. 60/1 v k.ú. Žestov, obec
Hořice na Šumavě o výměře 2.389 m2 za kupní cenu 25,- Kč za 1 m2 a náklady s prodejem spojené
kupujícímu Jiřímu Václavíkovi.
č. usnesení: 3/6/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě neschvaluje finanční podporu pro firmu Radek Harvalík, ÍČ:
472 11 570, 383 01 Kratušín 20.
č. usnesení: 3/7/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě na základě provedeného otevření obálek, provedeného
posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek za účelem uzavření smlouvy k veřejné zakázce
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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malého rozsahu „TRAKTOR HOŘÍCE NA ŠUMAVĚ“ na dodávku zadanou mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o nejvhodnější nabídce.
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na dodávku traktoru
včetně čelního nakladače a včetně příslušenství dle technické specifikace zpracované zadavatelem ze
dne 24. 01. 2019 nabídku firmy UNÍAGRA CZ a. s. se sídlem Týn nad Vltavou, Jarošovice 790, PSČ
37501 Ídentifikační číslo: 25191578 s výší nabídkové ceny: 1.459.000,- Kč bez DPH (1.765.390,- Kč
včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
č. usnesení: 3/8a/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje investiční záměr na projekt „Městys Hořice na
Šumavě – Výstavba bytu v BD č.p. 75“
č. usnesení: 3/8b/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje:
a) Nově vzniklá bytová jednotka v domě č.p. 75 v Hořicích na Šumavě bude pronajímána
k trvalému bydlení.
b) Žadatelem o pronájem mohou být mladí lidé, senioři, rodiny s dětmi, osoby pečující o nezletilé
děti a lidé v bytové nouzi.

SETKA NÍ SENÍORU

Zveme všechny seniory (nad 60 let) na „Jarní setkání seniorů“ (22.ročník) které se uskuteční
29. 05. 2019 od 15:00 hodin v kulturním domě
Přijďte se po roce pobavit s kamarády a sousedy, shlédnout program dětiček ze školky i školy,
zatančit, zazpívat i poslechnout pěknou muziku. Již tradičně se můžete těšit na dárečky od dětí i
městyse a samozřejmě chutné občerstvení.
Těšíme se na Vás
Dáša Blažencová
Toto oznámení berte prosím zároveň jako pozvánku na Jarní setkání seniorů.
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ZS a MS HOR ÍCE NA S UMAVE
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 15. května 2019 se základní škola opět připojí ke sbírce Liga proti rakovině. V letošním
roce proběhne již 23. ročník, tentokrát tematicky zaměřený na nádorová onemocnění plic. Minimální
prodejní cena jedné kytičky zůstává 20,- Kč.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče,
přijměte pozvání k zápisu dětí do mateřské školy, který se uskuteční v pátek 10. 5. 2019 od 9:00 do
16:00 hod. v budově mateřské školy. Tiskopisy k zápisu (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a
Vyjádření lékaře) si můžete kdykoliv vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ paní Milady Ottové. 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.
Pro děti, kterým bude do 31. 8. 2019 pět let, je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné
a musí se v době květnového zápisu přihlásit do MŠ (pokud už MŠ navštěvují, nemusí se již
zápisu zúčastnit).
Mgr. Jana Čurdová
ředitelka ZŠ a MŠ

VÍ TA NÍ OBC A NKU

Milí rodiče,
dovoluji si Vás a Vaše miminko pozvat na slavnostní vítání občánků, které se uskuteční dne 22. 05.
2019 (středa) od 15:00h v obřadní místnosti Městyse Hořice na Šumavě.
Pokud máte zájem zúčastnit se této slavnostní akce, kontaktujte nás pokud možno co nejdříve
v pracovní době na telefonním čísle 774277174 – matrika - Dáša Blažencová.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
Městys Hořice na Šumavě
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KLUB CVRC EK

Klub Cvrček
Program na KVĚTEN 2019
Čtvrteční dopoledne v obecní klubovně ve 2. patře obecního domu v Hořicích na Šumavě 40,
od 9.00 do 11.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
čt 2.5. Cvičeníčko pro nejmenší
Pohybu není nikdy dost a deti ho milují. Procvicíme oblíbene ríkanky, písnicky, a kdyz zbyde energie,
pridame par cviku z detske jogy ;) Karimatky s sebou ;)
čt 9.5. Tvoření pro nejmenší
Maminky pomahají detem tvorit z ruznych materialu, jako jsou papír, koralky, latka nebo napríklad
prírodní materialy.
st 15.5. Ateliérové retro focení pro rodiny s dětmi
Ve stredu 15. 5. odpoledne (od 15ti hodin) nas v obecní klubovne ceka atelierove focení s oblíbenou
Lenkou Zarubovou. Pripraveno bude krasne vintage pozadí s retro doplnky (retro kocarek, kufry,
houpací kun, vozík apod.). Na kazdeho bude cca. 15 minut. Ve specialní cene 350,- Kc je 10-15
vyretusovanych fotografií v digitalní podobe (barevne i cernobíle). Rezervace nutna na emailu:
mcmisa.ck@seznam.cz.
čt 30. 5. Výtvarná dílna + říkanky pro nejmenší
Tvoriva dílna pro nejmensí deti. Doporucovany vek od 2 let, ale mladsí deticky zvladnou dílo hrave
take s pomocí maminek. Veskery material a vytvarne potreby jsou zajisteny.
Zmena programu vyhrazena.

JARNÍ BURZA

Místní skupina Českého červeného kříže
JARNÍ BURZA
Opět Vás srdečně zveme na Jarní burzu oděvů, obuvi, knih a hraček. Máte-li zájem podívat se a třeba
si i něco vybrat, bude pro Vás burza připravena v kulturním domě v Hořicích na Šumavě v těchto
dnech:
pátek 10. května 2019 od 14:00 do 17:30 hod.
sobota 11. května 2019 od 08:00 do 11:00 hod.
Již nyní děkujeme všem, kteří nám v průběhu celého roku nosíte věci do naší burzy. Díky Vám i těm,
kdo si přijdete nakoupit, můžeme přispět na organizaci akcí pro děti, které jsou v naší obci pořádány.
Moc děkujeme a těšíme se na Vás.
Za Ččk Milada Ottová
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ÍNZERCE
JÓGA
PŘÍDEJTE SE K NÁM ☺
Kdy: každé úterý od 18:00 hodin
Kde: Tělocvična ZŠ Kájov
•

Kurz je v rozsahu 10 lekcí

•

Délka jedné lekce je 60 minut (první lekce je pro nováčky ukázková)

•

S sebou si přineste podložku na cvičení, deku, pití a dobrou náladu.

Do kurzu se prosím přihlašujte na tel. č. 724 003 194, lektor Bc. Petra Dušková nebo na e-mailové
adrese jogachvalsiny@seznam.cz, více informací také na www.duskovapetra.cz
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