2015

DUBEN
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE


Protože začínají „jarní úklidy“ a s tím i spojené každoroční pálení klestu, upozorňujeme všechny
občany, že toto pálení je nutné nahlásit hasičům (ne našim dobrovolným), na internetu na
stránkách Hasičského záchranného sboru, kde je třeba vyplnit jednoduchý formulář. Tento si
otevřete na stránce: www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx a to „rozkliknutím“ kolonky
„Služby pro veřejnost“ tlačítkem „Nahlásit pálení klestu“. Poté se Vám otevře jednoduchý
formulář, kde je nutno zadat datum a čas pálení a několik osobních údajů. Tento formulář lze
rovnou i odeslat.



Chtěli bychom upozornit, že obecní rozhlas je určen především k informovanosti občanů
z hlediska jakéhokoliv ohrožení. Dále pak k informování o důležitých věcech společenského a
kulturního života v obci (což jsou samozřejmě i významná životní jubilea našich blízkých).
Pochopte, prosím, že to ale není rádio, kam si kdykoliv můžete zavolat a žádat písničku na přání,
když například Váš drahý potomek dosáhl krásných 15-ti let. Což je samozřejmě hezké, ale ne pro
každého je takové sdělení podstatné. Mnohé dokonce obtěžuje. Především se tím snižuje
ostražitost lidí pro poslech opravdu důležitých sdělení. Z tohoto důvodu bylo zavedeno pravidlo,
že hrát na přání v obecním rozhlase budeme pouze k významným kulatým životním jubileím od
50-ti let výše (po dohodě s jubilantem) a to pouze v pracovní době obecního úřadu.
Děkujeme Vám za pochopení
Samozřejmě pamatujeme na naše oslavence formou dárkového koše (60, 70, 80… let) i formou
písemného blahopřání (50, 55, 60… let).



Začátkem května budou zahájeny restaurátorské práce na dalších dvou kašnách (horní kašna
v parku a ta naproti restauraci U pranýře). Práce budou probíhat až do poloviny listopadu.
Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti v okolí těchto kašen.
Martin Madej

PŘÍSPĚVKY OBCE NA NOVÉ FASÁDY
Zastupitelstvo obce se shodlo na tom, že obec bude výrazněji v nadcházejících letech podporovat
opravy starých uličních nevzhledných fasád domů v naší obci. Pro občany Hořic nabízíme
příspěvek na obnovu staré uliční domovní fasády až 15.000,- Kč v celé obci a přilehlých
osadách. Dále pak až 25.000,- Kč pro majitele nemovitostí, které se nacházejí v Městské
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památkové zóně. Při zvýšeném zájmu o tyto příspěvky budou mít přednost majitelé nemovitostí
v MPZ. V případě, že by v rozpočtu obce na tyto příspěvky nebylo v jednom roce dostatek
prostředků, mohou být zahrnuty do rozpočtu roku následujícího. Na příspěvek není právní nárok a
bude vyplacen vždy až po provedení opravy, na základě žádosti a po odsouhlasení zastupitelstvem
obce.
Každý, kdo by měl zájem, se může na konkrétní věci ohledně tohoto příspěvku informovat přímo u
mne. Pro majitele nemovitostí, nacházejících se v památkové zóně, dále nabízím pomoc při
vyřizování potřebných stanovisek orgánů památkové péče.
Martin Madej

MÁJKA 2015
Zveme všechny malé i velké na hřiště na oslavu pálení čarodějnic spojenou se stavěním máje.
Program akce:
08:00 – 11:00 příprava a stavění máje
Od 15:00 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
17:00 – 18:00 čarodějnický program pro děti (na každého pak čeká dárkový balíček, ve kterém
mimo jiné dobroty nebude chybět párek a chleba na opečení u ohně)
Všechny děti mají také zajištěnu točenou limonádu zdarma.
18:00 zapálení ohně
Na hřišti bude postaveno velké pódium z „Pašijáku“
19:00 k příjemnému posezení bude hrát blues – rocková kapela „FONTANELA“ (www.fontanela.net)
s repertoárem od J. Schelingera a Olympicu, přes Lucii, Visací zámek, Kabát, až po Led Zeppelin, nebo
Metallicu.
Pro všechny připravujeme grilované maso a klobásy za symbolickou cenu 20,- Kč.
Velký vyhřívaný stan je již samozřejmostí.
Pro každého kdo přiloží ruku k dílu – občerstvení zdarma.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás.

Martin Madej

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Naše nejmenší občánky přivítáme dne 21. 05. 2015 (čtvrtek) v 15:00 hodin. Toto již tradiční vítání
občánků proběhne v obřadní místnosti Obecního úřadu v Hořicích na Šumavě.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční jarní setkání seniorů proběhne 10. 06. 2015 od 15:00 hodin v kulturním domě v Hořicích
na Šumavě. Krásný program a milé dárečky si pro Vás připravily děti z hořické mateřské školky i
školy.
Milí senioři, Vaše účast na tomto setkání je velmi žádoucí a my všichni se na Vás velice těšíme.

Dagmar Blažencová
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ZASTUPITELSTVO č. 3 z 31. 03. 2015
č. usnesení: 3/2/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje rozpočet obce pro rok 2015, příjmy 27.154.850,- Kč,
výdaje 27.993.850,- Kč a financování 839.000,- Kč.
č. usnesení: 3/3/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje nabídku č. 1 od zájemce Ing. Šťástka Pavel, IČ:
60867787, místo podnikání, Legií 1241, Vodňany na provedení díla - výměny střešní krytiny domu
č.p. 40 v Hořicích na Šumavě za cenu díla 366.893,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s tímto zájemcem.
č. usnesení: 3/4/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje text Kupní smlouvy, jejíž předmětem je pozemek stavební parcela č. st. 239 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248m2 v k.ú. Hořice na Šumavě,
obec Hořice na Šumavě, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 10 Hořice na Šumavě stojící na
p.č. st. 239 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě s kupujícím panem Josefem Šugou, a
pověřuje starostu jejím podpisem. Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu tohoto zápisu.
č. usnesení: 3/5/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořice na Šumavě, která bude účinná od 1.5.2015.
č. usnesení: 3/6/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje Plán společných zařízení v rámci Komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Cipín, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/7a/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu č.: 014330005455/002 o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemcích parc. č. 361 v k. ú. Žestov,
obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
jejím podpisem.
č. usnesení: 3/7b/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje smlouvu č.: 014330008401/002 o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400, se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemcích parc. č. 1204/4 v k. ú. Hořice
na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za jednorázovou úplatu v celkové výši 940,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 3/8/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje prodej pozemku - stavební parcely č. st. 330 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 v k. ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě do
společného jmění manželům Jana a Ludmily Jurčíkových, bytem Hořice na Šumavě 6, 382 22 za
kupní cenu 100,- Kč/ 1 m2 a náklady spojené s uzavřením smlouvy a úhradou správního poplatku za
provedení zápisu vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí.
č. usnesení: 3/9/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje pacht části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 730 m2 za 1,- Kč/m2/rok paní Věře Bledé, za účelem
zahrádky.
č. usnesení: 3/10/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje příspěvek na činnost Českého svazu včelařů, o.s.,
ZO v Českém Krumlově, ev. číslo 20804.
č. usnesení: 3/11/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě vyhlašuje záměr prodat část pozemku parc. č. 363/3 a dále
pozemky parc. č. 363/5, 200/2, 184/5, 360 a 207/4 vše v k.ú. Žestov, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/12/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 123 v k.ú. Skláře na
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Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/13/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě neschvaluje finanční příspěvek Klubu vojenské historie Čeští
lvi, České Budějovice na obnovu památníku padlým ve Slovinsku.
č. usnesení: 3/14/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě ve výši 23.283,19 Kč za účetní rok 2014
k dalšímu rozvoji její činnosti.
č. usnesení: 3/15/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1200/4 v k.ú. Mýto
u Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 3/16/2015
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě nesouhlasí s úhradou částky 93.698,- Kč společnosti DATOU
s.r.o. z důvodu, že obec Hořice na Šumavě tuto částku nedluží, neboť je vlastníkem předmětných
pozemků 847/16, 1825 a 357 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.

ZŠ a MŠ HOŘICE NA ŠUMAVĚ
Český den proti rakovině
Dne 13. května 2015 proběhne 19. ročník celonárodní květinové sbírky Český den
proti rakovině. Hlavní téma letošní sbírky zní: Nádory reprodukčních orgánů možnosti prevence.
Žáci naší školy se opět aktivně zapojí. Kytičky budou dopoledne nabízeny ve škole a jejím okolí. Po
13. hodině budou děti s dospělým doprovodem (paní Klárou Furišovou a Klárou Märtlovou)
procházet Hořicemi. Minimální prodejní cena jedné kytičky je 20,- Kč. I vašich dvacet korun může
být součástí velké pomoci.
Přehlídka dětské recitace
V úterý 17. 3. 2015 proběhlo ve škole školní kolo přehlídky dětských recitátorů nazvané: Dětská
scéna-přehlídka dětské recitace 2015. Školního kola se letos zúčastnilo 8 žáků a z nich 4
nejúspěšnější reprezentovali naši základní školu 27. 3. 2015 v okresním kole této přehlídky
v Českém Krumlově.
1. kategorii (2. a 3. ročník) reprezentovali Eliška Reslová z 2. ročníku s básničkou M. Kratochvíla
„Levandule“ a Jan Indra též z 2. ročníku s básničkou I. Tokmakovové „Mlha“.
V 2. kategorii (4. a 5. ročník) nás reprezentovala Natálie Ottová ze 4. ročníku s básní M. Kratochvíla
„Podle televize“ a Pavel Koláček s textem A. Rýgla „Libuše a Přemysl“.
Velké poděkování patří nejen recitátorům, kteří nás reprezentovali v okresním kole, ale také všem
dětem, které se poctivě připravovaly na školní kolo.
Mgr. Jana Čurdová
Oslava Dne Země v mateřské škole
Opět tu máme duben a s ním samozřejmě oslavu Dne Země. V mateřské škole děti vedeme k utváření
vztahu k přírodě a k okolnímu světu. Tento den v mateřské škole oslavujeme divadelně ztvárněným
příběhem o naší Zemi a pracovními činnostmi, které naší přírodě nějak prospějí (např. úklid okolí
naší MŠ, vysazení stromu apod.).
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V rámci naší oslavy vás srdečně zveme na výstavu „naší přírody“ výtvarně ztvárněné, která je jako
tradičně umístěna v prostorách Obecního úřadu v Hořicích na Šumavě.
Věříme, že se vám bude naše výstava líbit
Za MŠ Olga Jindrová, DiS

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Přišlo jaro a s ním i naše Jarní burza, na kterou si Vás dovolujeme touto cestou opět všechny srdečně
pozvat. Pokud máte zájem podívat se a třeba si i něco vybrat, přijďte za námi do kulturního domu
v pátek 24. dubna 2015 od 14:00 do 17:30 hod. a v sobotu 25. dubna 2015 od 8:00 do 12:00 hod.
Díky Vám, kteří si přijdete nakoupit a Vám, kteří nám do burzy darujete různé věci, můžeme přispět
na organizaci akcí pro děti, které jsou v naší obci pořádány.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Za Ččk Milada Ottová

POZVÁNKA DO DIVADLA

V sobotu 25. 04. 2015 od 19:30 hodin se v Hořickém kulturním domě představí DK
Českokrumlovská scéna ve hře Sylvie v režii Romana Maříka. Příběh vypráví o jakémsi druhu
„mužské menopauzy“, která spustí řadu situací, kdy jinak harmonický manželský pár musí znovu
hledat cestu k vzájemné komunikaci, porozumění a snad i smyslu života za přítomnosti nového člena
rodiny. Hrají: Sylvie – Lenka Šlajferčíková, Greg – Jiří Pokorný j.h., Kate – Jaroslava Dominová, Tom
– Jan Vozábal, Phyllis – Jarmila Maříková, Leslie – Kamila Tomanová.
Jde o zdařilou inscenaci Českokrumlovské scény, kde v hlavní roli se představí Jiří Pokorný. Zveme
všechny přátele divadla.
Karel Krčál

KLUB CVRČEK
Klub Cvrček pro děti (od narození) a rodiče je pro Vás otevřen každý čtvrtek v hořické knihovně ve
druhém patře obecního domu. Podle zájmu připravujeme program pro maminky i děti, ale přijít
můžete i jen tak, odpočinout si ;-).
Program na květen:
7. 5. Jednoduché koláže + JEN TAK*
14. 5. JEN TAK*
21. 5. Hrátky s mluvidly (s odborníkem) + JEN TAK*
28. 5. JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, hromada materiálu a nápadů na tvoření, sezení pro děti i
dospělé, kávička i čajík, průlezka
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
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prakticky cvičit a rozvíjet řeč našich nejmenších, jak si s nimi nejlépe popovídat :-), jak předcházet
řečovým vadám.
Sezení (i lezení) se uskuteční ve čtvrtek 21. 5. 2015 od 10 hodin v hořické knihovně ve druhém
patře obecního domu. Pozvání přijala paní Pražáková, která má dlouholeté bohaté zkušenosti se
cvičením řeči u dětí.
Lenka Indrová
Hořický cvrkot, z.s.

HOŘICKÉ TRHY
Milí Hořičáci,
moc rádi Vás opět zveme na Hořické trhy, které proběhnou na našem náměstí v sobotu 8. srpna od
9:30 do 16 hodin. Jako v předchozích letech nás čeká řada kulturních zastavení, včetně koncertu a
přednášky. Podrobný program postupně dolaďujeme.
Stále přijímáme do řad trhovců a umělců každého z Hořic i okolí, kdo něco zajímavého tvoří, vyrábí,
vaří, sbírá či shromažďuje :-). Takže chcete-li přispět k příjemné atmosféře našeho hořického dne,
ozvěte se nám.
Těšíme se na Vaše nápady.
Lenka Indrová a Hořický cvrkot, z.s.
724 322 337, horicketrhy@seznam.cz

ICOS Český Krumlov o.p.s. - OSOBNÍ ASISTENCE
Představujeme Vám službu osobní asistence
Poslání služby
Služba osobní asistence je terénní sociální služba, která je určená lidem se zdravotním postižením
(již od 1 roku věku) a seniorům. Naším posláním je pomáhat těmto lidem při činnostech, které
nemůžou vykonávat samostatně, snažíme se rozvíjet jejich schopnosti a samostatnost a umožnit jim
tak naplnit jejich životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí
- tedy nejčastěji doma.
Cíle služby
Cílem služby osobní asistence je:
 podporovat a pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům k rozvoji podle jejich
možností a schopností
 podporovat a pomáhat jim při přirozeném začleňování do společnosti a umožnit tak jejich
účast při aktivitách běžného života
 umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům v maximální možné míře vést a rozvíjet
běžný způsob života.
Principy služby
nezávislost a samostatnost uživatele
 pracovník uživateli pomáhá a podporuje ho v jeho činnosti, nečiní však za něj věci, které
dokáže uživatel vlastními silami zvládnout sám
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 pracovník uživateli poskytuje rady, ukazuje různá možná řešení nesnází
 pracovník podporuje samostatnost uživatele, jeho dovednosti a schopnosti
individuální přístup k uživateli
 každý uživatel má právo na individuální přístup při poskytování služby, a to dle svých potřeb
a požadavků
 každý uživatel má právo na respektování tempa, názorů, rozhodnutí, např. zda a v jaké míře
bude udržovat kontakt se svou rodinnou, sousedy, přáteli…
 pracovníci komunikují s uživatelem srozumitelně s ohledem na jeho individuální schopnosti a
možnosti
 uživatel má právo i na přiměřené riziko např. uživatel s diabetem mellitus – rizika spojená
s nedodržováním správných a přiměřených stravovacích návyků dieta atd.
partnerství a spolupráce
 pracovníci jednají na principech rovného partnerství a spolupráce s uživatelem služby, jeho
rodinnými příslušníky a blízkými osobami
 pracovníci a uživatelé berou vzájemně v úvahu své přání a potřeby
 pracovníci zprostředkovávají uživateli jiné dostupné služby, zvyšují tak jeho samostatnost a
začlenění do místní komunity
 pracovníci podporují uživatele a umožňují mu věnovat se svým zálibám
respekt a úcta k uživateli
 pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na její původ,
rasu, postavení, pohlaví, postižení nebo náboženství
 pracovníci akceptují schopnosti a dovednosti uživatele a podporují jeho samostatnost
 jsou dodržována práva uživatele
 uživatel není vystavován neprofesionálnímu přístupu – není vnímán jako objekt poskytované
péče, ale jako partner a klient
Kontakt: Vedoucí služby OA: Mgr. Petra Dvořáková, MT: 773 587 758, email: dvorakova@latran.cz
Služby a činnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Poskytování a rozvoj sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro osoby se zdravotním
postižením, seniory, lidi v tíživé sociální situaci, rodiny s dětmi, ad.:
 Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a seniory se
sníženou soběstačností
 Bezplatné právní poradenství
Podpora a zajišťování dobrovolnických programů na podporu seniorů, ohrožených dětí, rodin s
malými dětmi a podobně s cílem zapojit obyvatele (dobrovolníky) do řešení problémů komunity a
zkvalitňování služeb a programů v sociální oblasti:
 Dobrovolnické centrum Český Krumlov
Služby a programy pro podporu rodin s dětmi vč. ohrožených rodin s dětmi - soubor širokých
poradenských, vzdělávacích, volnočasových ad. aktivit a služeb, včetně služby hlídání dětí v
prostorách společnosti i domácnosti:
 Rodinné centrum Krumlík
 Komplexní podpora rodin a dětí v ohrožení
 Provoz dobročinného Bazárku
Preventivní programy – specializované výchovné, vzdělávací, preventivní programy zejména pro
nezletilé a mladistvé s rizikovým chováním a jejich rodiny s cílem předcházet či minimalizovat
rizikové jednání a jeho dopad na komunitu.
 Probační a další preventivní programy
Vzdělávací a výchovně-vzdělávací akce a aktivity pro poskytovatele sociálních služeb, cílové skupiny
našich služeb, obce i širší veřejnost:
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 Vzdělávání
Poradenské a konzultační aktivity v oblastech komunitního, strategického rozvoje regionu, rozvoje
občanského sektoru, sociálních služeb, projektového plánování a přípravy a řízení projektů pro
neziskové organizace, obce i další zájemce:
 Poradenství a konzultace
Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce – především pro osoby se zdravotním
postižením:
 Agentura práce
Dále se ICOS věnuje propagačním aktivitám s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových
organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti. V rámci našich aktivit vydáváme
publikace, brožury, letáky, regionální periodikum Zpravodaj, provozujeme specializovanou knihovnu
pro odbornou i laickou veřejnost...

ODDLUŽENÍ
Ve spolupráci s českobudějovickou právní kanceláří poskytuji odbornou pomoc při oddlužení
fyzických osob podle zákona č.182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Vzhledem ke svým dlouholetým
osobním i pracovním vazbám se zaměřuji především na Českokrumlovsko, mám k dispozici kancelář
v Českém Krumlově a v případě potřeby mohu klienta navštívit i v místě jeho bydliště. Nabízím
diskrétní, profesionální oddlužení nastavené přesně podle individuálních potřeb a možností.
Zpracování základních podkladů zajišťuji bezplatně. Zpoplatněno je až zpracování návrhu na
oddlužení za předpokladu, že je kvalifikovaně zjištěno naplnění podmínek pro podání návrhu na
osobní bankrot příslušnému soudu.
Jedná se o aktuální a citlivou problematiku. S počtem potřebných roste však i počet různých
„oddlužovatelů“, kteří zejména prostřednictvím internetu nabízejí ne vždy kvalifikované nebo
dokonce fiktivní služby a jejich „pomoc“ často končí inkasováním zálohy.
Já nabízím odbornou péči na základě transparentních pravidel, za kterou nesu osobní odpovědnost.
Proto považuji za nezbytné každého předem upozornit, že v žádném případě nebudu nabízet ani
zprostředkovávat nové půjčky za účelem zaplacení těch starých, protože takový postup nemá se
skutečným oddlužením nic společného. Naopak správným postupem při oddlužení lze dosáhnout
úspory až ve výši 70 % celkové dlužné částky.
Případní zájemci o zjištění bližších podrobností týkajících se oddlužení mne mohou nezávazně
kontaktovat na e-mailové adrese disprodd-ck@post.cz
nebo telefonicky na čísle +420 704 088 078.

DDD SLUŽBA HOŘICE NA ŠUMAVĚ
DDD služba Hořice na Šumavě. Spolehlivě Vás zbavíme hmyzích škůdců (vosy, sršně, mravenci,
švábi atd.) i hlodavců (myši, potkani). Luděk Bušina, tel. 774135055, mail: ddd@pbph.cz,
www.pbph.cz
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