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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE


Upozorňujeme, že v důsledku oprav povrchu obchvatu Hořic, je doprava směr od Horní Plané
na Č. Krumlov vedena přes Hořice. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a především na to
upozorněte své děti. Toto opatření bude trvat pouze během opravy toho jednoho jízdního
pruhu směrem dolů.



Policie ČR řeší množící se nebezpečné jízdy dětí na skateboardech po hlavní silnici a
vandalismus na fasádě kulturního domu. Upozorňujeme rodiče těchto dětí, že za ně nesou
právní odpovědnost a pokud budou jejich děti ve svém konání pokračovat, mohou počítat
kromě návštěvy policie i s návštěvou pracovníků sociální péče.



V říjnu se bude provádět oprava svahu, který drží cestu na začátku áleje (u Podkalských).
Během těchto prací bude muset být tato cesta úplně uzavřena. Dopředu na to upozorňujeme a
děkujeme za pochopení.



Vzhledem k množícím se dotazům ohledně parku uvádím, že pomník je v péči restaurátorů a
bude dokončen v příštím roce. Schody nad horní kašnou v parku jsou schody sedací. Jednáme
s O2 o odstranění telefonní budky. Následující tři roky se dle smlouvy bude o zeleň v parku
starat zahradnická firma, která prováděla osazovací práce.



Pan Bohuslav Novák ukončil svou činnost kominíka. Pokud budete mít zájem, můžete se
obrátit na pana Mondeka tel: 602 447 341, 602 177 404.
Martin Madej

TANEC NÍ ZABAVA
Městys Hořice na Šumavě a SDHO pořádají tradiční podzimní taneční zábavu, která se koná v sobotu
14. 10. 2017 od 20:00. K tanci i poslechu zahrají PIŠKOTI. Opět se můžete těšit na velmi bohatou
tombolu. Všichni jste srdečně zváni.
Martin Madej
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ZASTUPÍTELSTVO c . 6 z 22. 06. 2017
č. usnesení: 6/2/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě projednalo závěrečný účet městyse včetně zprávy o
výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 s vyjádřením: souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad. Ke zjištěným nevýrazným chybám a nedostatkům jsou přijata
opatření potřebná k jejich nápravě. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 06. 06.
2017 do 21. 06. 2017.
č. usnesení: 6/3/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje účetní závěrku městyse Hořice na Šumavě za rok
2016 sestavenou k 31. 12. 2016 a dosažený výsledek hospodaření za rok 2016 tj. schodek ve výši 1 282 985,54 Kč.
č. usnesení: 6/4/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 v příjmech
188.650,- Kč a ve výdajích 188.650,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 6/5/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě uděluje starostovi městyse pravomoc provádět v nezbytně
nutných případech rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu městyse v neomezené výši a ve
výdajové části rozpočtu městyse do celkové výše 500.000,- Kč nad rámec závazných ukazatelů
rozpočtu. Starosta bude o provedeném rozpočtovém opatření informovat zastupitele na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
č. usnesení: 6/6/2017
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy
v Hořicích na Šumavě za rok 2016.
č. usnesení: 6/7/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě ve výši 8.789,57 Kč za účetní rok 2016
k dalšímu rozvoji její činnosti.
č. usnesení: 6/8/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu
městyse Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro spolek – JUNÁK – český
skaut, středisko Pod Kletí Holubov, z.s., ÍČ: 70811776 ve výši 20.000,- Kč na účel: Na financování
materiálu zajišťující pravidelnou činnost oddílu Hořice na Šumavě, financování nákladů spojených s
pořádáním letního tábora v Hořicích na Šumavě a na školení pro vedoucí oddílu. Dotace bude celá
použita pro skautský oddíl Hořice na Šumavě. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do
15. 12. 2017. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
č. usnesení: 6/9/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 926/6 v
k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 6/10/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje zrušení věcného břemene na pozemku parc.č.
915/10 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
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ZASTUPÍTELSTVO c . 7 z 24. 08. 2017
č. usnesení: 2/7/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje zhotovitele na akci „Oprava místní komunikace
na pozemku 1196/6 v obci Hořice na Šumavě“ firmu KVÍNT Vlachovo Březí spol. s r.o., ÍČ: 60647621,
se sídlem Konopiště 45, 384 22 Lipovice za celkovou nabídkovou cenu 1. 632.056,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

HOR ÍCKE TRHY
Děkujeme všem, kteří jste si letos nenechali ujít Hořické trhy. Přestože počasí bylo všelijaké, většina
trhovců i návštěvníků odcházela velice spokojena, a to i díky Vám.
Vedle dobrého nákupu a shlédnutí řady řemesel jste si mohli v rámci doprovodného programu užít
mimo jiné i divadlo, koncert, přednášku a výstavu, harmonikáře i spoustu malých příjemných
zpestření. To vše bylo možné zajistit díky finanční podpoře našeho městysu a Jihočeského kraje.
Děkujeme!
Přípravy na příští trhy už pomalu začínají, a tak se těšíme na Vaše nové nápady ;-).

KLUB CVRC EK
Klub Cvrček pro děti (od narození až po školkové) a rodiče je pro Vás od září opět 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 říjen:
5. 10. JEN TAK*
12. 10. Dílna: Kaňkování + JEN TAK*
19. 10. Jemná motorika pro nejmenší + JEN TAK*
26. 10. Podzimní prázdniny (Cvrček bude odpočívat)
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, průlezka, hromada materiálu a nápadů na tvoření, sezení pro
děti i dospělé, kávička, čaj, krásný velký prostor
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na nové kamarády.

BURZA S KOL

Za Hořický cvrkot, z.s.
Lenka Índrová

Burza škol poprvé v Českém Krumlově
Dne 24. října 2017 se od 9,00 do 16,00 v prostorách Sportovní haly na Chvalšinské ulici
uskuteční první ročník burzy středních škol a odborných učilišť. Účelem této jednodenní akce
je prezentace středních škol a odborných učilišť primárně z Jihočeského kraje s cílem získat zájemce
o studium a učební obory. Žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče budou mít možnost
se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího
vzdělávání, zejména pak aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, profilu
absolventa určitého oboru, ale také se mohou seznámit s ukázkami výuky a pracovních činností,
případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů. Vstup na Burzu škol je zdarma.
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Tato akce je pořádána Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o. p. s. ve spolupráci s
Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov pod záštitou města Český
Krumlov v rámci probíhajícího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český
Krumlov“.

KNÍHA SUMAVSKY DE S
V nové knize Šumavský Děs ožívají temné příběhy z krumlovského regionu. Odehrává se i
v Hořicích na Šumavě
Upíří masakr v Cetvinách, sabaty na Ďáblových kamenech v Hůrce, tajemná babička z Černé
v Pošumaví, skřet v podzemí Dívčího kamene, obludník v Hořicích na Šumavě, hornoplánský
obr Thomas Thieme, děsivé podzemí pod Větřním a mnohé další příběhy z dávné i nedávné
historie českokrumlovského regionu přibližuje nová kniha nazvaná Šumavský Děs. Jejím
autorem je českobudějovický spisovatel Václav Votruba.
„Můžete této knize věřit… nebo nemusíte. Záleží, jak moc máte otevřenou mysl. Pro někoho budou
sepsané vzpomínky bájného Děsa představovat bláboly, bude se rozčilovat, že se pod Větřním nikdy nic
nekopalo, že v Hůrce žádné kameny, na kterých se konaly sabaty, neexistují… Je to možné, třeba vás jen
taháme za nos. Třeba. Doufáme ale, že se aspoň trošku pobavíte. A pokud ne, baziliška na vás!“
vzkazuje Václav Votruba.
Kniha, která vyšla 9. srpna letošního roku, obsahuje ilustrace malíře Bronislava Frühaufa z Klenčí
pod Čerchovem. Její vznik podpořila města Horní Planá a Vyšší Brod. Koupit se dá přímo u autora na
mailu venca.votruba@seznam.cz či na webových stránkách www.vaclavvotruba.cz.
Spisovatel, novinář a muzikant Václav Votruba se narodil 10. února 1987 v Domažlicích. Nyní žije
v Českých Budějovicích. Jeho články vycházely několik let v Deníku, Budějcké Drbně a
specializovaných hudebních časopisech. Dnes se věnuje především PR aktivitám. Debutový román
Na pokraji vydal v roce 2016. O několik měsíců později mu vyšla Kniha kovu, která získala cenu
Břitva za nejlepší tuzemskou rockovou knihu roku 2016. Václav Votruba se muzice věnuje i aktivně –
hraje v kapelách Dark Angels, The River Of The Lost Souls a After Rain, se kterými vyprodukoval již
více než 10 nahrávek.

ÍNZERCE
Přijmeme na PILU HŮRKA dělníky do pilařské výroby. Pracovní úvazek plný, pracovní doba
jednosměnná. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Kontakt p. Dvořák – 773 666671, e-mail: atoshurka@volny.cz.

! VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB NA PILE HŮRKA !
Navštivte naší pilu v Hůrce - nabízíme jehličnaté řezivo, řezivo je přírodně sušené.
- Prkna různých rozměrů do délky 5m
- Hranoly různých rozměrů do délky 5m
- Hranolky různých rozměrů do délky 5m
VŠE ZA VÝPRODEJOVÉ CENY !
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