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DĚ TSKÝ KARNĚVAL
Dětský maškarní karneval se uskuteční v sobotu 24. 2. 2018 od 15:00 hodin v hořickém kulturním
domě. Čeká Vás odpoledne plné her, soutěží, tance a zábavy. Všichni jste srdečně zváni.
Za organizátory akce Jana Brabcová

HOR ICKÝ MASOPUST
Letošní masopust se uskuteční v sobotu 10. 02. 2018. V 08:00 hodin koledníci požádají o povolení
pana starostu a poté se vydají na celodenní koledování. Tradičně půjdou od restaurace po náměstí
směrem dolů, u hotelu odbočí k Lexům, Kutlákům, přes dolní Hořice, potom Čínou, k bytovkám,
Peklem a zadem do Pašijí, zpět na náměstí, kde bude setkání v 16:00 hodin růžičkové a slaměné
koledy. Utkají se o právo koledovat v Hořicích. Ve 20:00 hodin začne v kulturním domě masopustní
zábava.
Slaměná koleda vyjde v poledne do osad v pořadí horní Pašije, nádraží, Skláře, Šebanov, Mýto a
v případě potřeby pomohou růžičkové koledě na horních Hořicích..
Růžičkovou koledu budou doprovázet muzikanti pod vedením pana Čížka a slaměnou koledu pan
Klíma s harmonikou. Večer bude hrát kapela Takton. Bude připravena bohatá tombola. Vstupné na
sál je 100,- Kč.
Termíny příprava zkoušek:
20. 01. Sobota 18:00 hodin KD – organizační příprava
27. 01. Sobota 18:00 hodin KD – zkouška
03. 02. Sobota 18:00 hodin KD – generálka
09. 02. Pátek 18:00 hodin KD – poslední přípravy.
Zveme Vás všechny, kdo máte zájem se aktivně zúčastnit a spoluobčanům přejeme veselou zábavu.
Karel Krčál
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ZASTUPITĚLSTVO c . 11 ze 14. 12. 2017
č. usnesení: 11/2/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě má záměr prodat část pozemku 915/1 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 11/3/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě má záměr realizovat akci „Hořice na Šumavě – obnova
vodovodu mezi č.p. 173 až 144“ dle projektové dokumentace vyhotovené panem Jiřím Sváčkem a
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu „Rozvoj venkova a krajiny Jihočeského kraje“.
č. usnesení: 11/4a/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“ u ministerstva pro místní rozvoj ČR z
dotačního titulu č. 5. – „Obnova místních komunikací“ na akci „Oprava místní komunikace 2. etapa na
pozemku 1196/6 a 1738 v k.ú. Hořice na Šumavě“.
č. usnesení: 11/4b/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje uzavření předložené smlouvy na zpracování
žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“ u Ministerstva pro místní
rozvoj ČR z dotačního titulu č. 5 – „Obnova místních komunikací“ na akci „Oprava místní komunikace
2. etapa na pozemku 1196/6 a 1738 v k.ú. Hořice na Šumavě“, s firmou Kalisto s.r.o., IČ: 260 94 232,
se sídlem Legií 1241, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 11/5a/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě má záměr realizovat akci „Výstavba Street workout hřiště
Hořice na Šumavě“ a podat žádost o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“ u
ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního titulu č. 2. – „Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci. Podpora vybudování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku“.
č. usnesení: 11/5b/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo na
zpracování žádosti dotace na akci „Výstavba Street Workout hřiště Hořice na Šumavě“ se
zhotovitelem Timoris projekt a.s., se sídlem Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, IČ: 27826040 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
č. usnesení: 11/6/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje uzavření předložené smlouvy o budoucí
darovací smlouvě s Jihočeským krajem se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu
1952/2, PSČ 370 76, IČ: 70890650 na stavbu pozemní komunikace, silnice III. 15914 v délce 0,261
km v katastru obce Hořice na Šumavě v k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě včetně všech součástí a
příslušenství.
č. usnesení: 11/7/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
městyse s účinností od 01. 01. 2018 dle Nařízení vlády č.318/2017 Sb. „o výši odměn členů
zastupitelstev územně samosprávných celků“ takto:
(a)
Neuvolněný člen zastupitelstva – místostarostka městyse: 50% maximální výše odměny
stanovené v Příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., řádek 3, sloupec 6.
(b)
Neuvolněný člen zastupitelstva: maximální výše odměny stanovená v Příloze k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., řádek 3, sloupec 8, 9 a 10.
č. usnesení: 11/8a/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě na základě žádosti Společnosti pro zachování pašijových
her schvaluje termín konání představení pašijových na rok 2018 ve dnech 02. 06. 2018 a 09. 06.
2018.
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č. usnesení: 11/8b/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě na základě žádosti Společnosti pro zachování pašijových
her souhlasí se změnou sídla Společnosti pro zachování pašijových her na adresu Hořice na Šumavě
č.p. 6, 382 22 Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 11/9/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje zadat práce na restaurování pomníku na
náměstí v Hořicích na Šumavě MgA. Janu Koreckému, Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice, IČ:
03786455 za nabídkovou cenu 470.810,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
č. usnesení: 11/10/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě neschvaluje finanční příspěvek pro Radek Harvalík, 383
01 Kratušín 20, IČ: 47211580.
č. usnesení: 11/11/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě neschvaluje finanční příspěvek pro FOKUS České
Budějovice, z.ú., Bezdrevská 1118/1, 371 11 České Budějovice, IČ: 27023583.
č. usnesení: 11/12/2017
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2017 v
příjmech 11.452,80 Kč a ve výdajích 11.452,80 Kč, které tvoří přílohu zápisu.

ZS a MS HOR ICĚ NA S UMAVĚ
Spaní ve škole
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 spali již tradičně všichni dobrovolníci z řad žáků ve škole. Pro některé děti to
bylo poprvé, kdy přespaly mimo domov. Ve večerním programu nesmělo chybět vánoční vyrábění
ani tradiční kino. Již poněkolikáté se dětem o skvělou snídani postaraly maminky. Velké poděkování
za všechny sladké a slané dobroty patří paní K. Harenčákové, J. Pavlíkové, J. Laukové, V. Vaňkové, K.
Kučerové, L. Ottové, J. Doubravové, Ž. Čurdové, A. Fröhlichové, V. Benediktové a Ě. Petříkové. Ještě
jednou moc děkujeme.
Vánoční jarmark
Děkujeme vám všem, kteří jste přišli na vánoční jarmark a pořídili si malou drobnost pro potěšení.
Podpořili jste tím kreativitu, zručnost a manuální rozvíjení žáků naší školy.
Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ
Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě, se uskuteční v
úterý 10. 4. 2018 v budově Základní školy od 13:20 do 15:30 hodin.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní
docházky z loňského roku. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné
školní docházky pro školní rok 2017/2018, se musí rovněž opět dostavit k zápisu.
S sebou k zápisu přineste rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
Můžete též vyjádřit své přání týkající se odkladu začátku povinné školní docházky. O tento odklad
žádáte písemně ředitelku školy v den zápisu.
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K odkladu jsou nutná vyjádření
1.

příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna)

a

2. odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Obě vyjádření je nutno přinést s sebou již k zápisu. O odkladu následně rozhodne ve správním
řízení ředitelka školy.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Hořicích na
Šumavě a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (případně Žádost o odklad povinné školní
docházky) obdržíte a vyplníte u zápisu, nebo si je můžete stáhnout na www.zshoricenasumave.cz
v položce ZŠ – FORMULÁŘĚ KĚ STAŽĚNÍ – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo Žádost o
odklad povinné školní docházky nebo Dotazník pro rodiče) – ke stažení zde - a přinést již vyplněné.
Mgr. Jana Čurdová
ředitelka školy

HOR ICKÝ CVRKOT z.s.
Velký KNIŽNÍ bleší trh
Již podruhé Vás zveme na akci, jejímž smyslem je zachránit co nejvíce krásných knih, poslat do
oběhu knihy, které už moc dlouho otálejí ve Vašich knihovnách, a užít si pohodový kulturní víkend.
Velký KNIŽNÍ bleší trh proběhne v sobotu 3. března od 9 do 18 hodin a v neděli 4. března od 9
do 12 hodin v kulturním domě v Hořicích na Šumavě.
Na místě budete mít možnost vybírat za pár korun z tisíců knih, které čekají na své čtenáře. Máte
také příležitost se elegantně zbavit knížek, které už doma nepotřebujete. Se zajímavými knížkami
pak můžete zcela zdarma využít služeb antikváře.
Pro nakupující:
Můžete se těšit na tisíce knížek pro děti i dospělé, na beletrii i naučné, knihy všech žánrů. Naprostou
většinu knih pořídíte za symbolických 5 korun za kus (to ovšem neznamená, že mezi nimi nenajdete
poklady). K tomu další hromady a hory knížek řádově za desetikoruny, které přinesou soukromí
prodejci. Akce má dosah do celého regionu a už od minulého trhu se na nás valí další a další pěkné
knihy, proto věříme, že sál kulturního domu bude opět praskat ve švech :-).
Máte zájem prodat či darovat vlastní knihy?
Pokud potřebujete doma provětrat knihovnu a udělat v ní místo na nově ulovené kousky, máte hned
několik možností:
1. Chcete-li se knížek zbavit zadarmo, prostě nám je přineste. Najdeme jim nový domov. Knihy
přijímáme již od 7. února.
2. Další možností je zamluvit si vlastní stůl a prodávat si knihy sami. Výhodou je, že máte kupujícímu
možnost osobně předat kouzlo knihy a také třeba smlouvat o ceně, zkrátka mít všechno pěkně pod
kontrolou. Prodejní místo je pro Vás zdarma. Budete-li s akcí spokojeni, budeme rádi za jakkoliv
velký příspěvek do kasičky.
3. Třetí možnost je něco mezi. Pokud nechcete osobně prodávat, ale je Vám líto knihy darovat,
můžete nám je svěřit "do komise". Udáte si vlastní cenu, ze které si pak ponecháme 5 korun za kus, a
po akci si přijdete penízky a zbylé knížky vyzvednout.
Ve všech třech případech doporučujeme nás předem kontaktovat pro domluvení detailů.
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Služby antikváře pro Vás
Chcete prodat knihu, o které tušíte, že má velkou hodnotu? Bojíte se zbavit knížek, které vypadají
starobyle? Nebo jste prostě jen zvědaví? Pro všechny účastníky blešího trhu bude v sobotu od 8 do
14 hodin na místě k dispozici zkušený antikvář, který Vám ochotně ocení Vaše knihy, případně od
Vás některé odkoupí.
Výtěžek z akce bude použit zejména pro rozvoj místní knihovny.
Další informace a nahlášení prodeje: knihyhorice@seznam.cz, 724 322 337
www.horicezive.webnode.cz
Moc se těšíme na všechny čtenáře i prodejce!
Za všechny spoluorganizátory
Lenka Indrová

KLUB CVRC ĚK
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 únor:
1. 2. JEN TAK*
8. 2. Dílna: Mozaiky + JEN TAK*
15. 2. JEN TAK*
22. 2. Hudba a naši nejmenší + JEN TAK*
* hry, hračky a hrací koberec pro děti, sezení pro děti i dospělé, káva, průlezka, spousta materiálu na
tvoření
Přijít i odejít můžete kdykoliv mezi 9. a 11. hodinou. Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás.

NOVINKÝ Z OBĚCNI KNIHOVNÝ
Obecní knihovna zve v novém roce všechny čtenáře, nové i ty stávající, k návštěvě. Knihovna je pro
Vás otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin (od května pak od 15 do 18 hodin). Registrační
poplatek je pro dospělé 20 Kč na rok, děti mají přístup ke knihám zcela zdarma.
Návštěvníci mohou také využít počítač s přístupem na internet a s možností tisku dokumentů.
Knihovna prošla za poslední tři roky rozsáhlou rekonstrukcí. Byly vyřazeny tisíce starých či
poničených knih, všechny ostatní jsou tématicky seřazeny, čerstvě přebalené, je radost je vzít do
ruky. Ěvidence knižního fondu i výpůjček byly zdigitalizovány.
Každý rok zde přibydou desítky nových knih pro děti i dospělé. Několikrát za rok je také obměňován
rozsáhlý soubor knih zapůjčených z Městské knihovny v Českém Krumlově. Nové knížky vybíráme
s ohledem na Váš zájem. Dětský fond pak rozšiřujeme o literaturu doporučenou do čtenářských
deníků a některé knížky si děti samy vybírají prostřednictvím ankety v naší škole. Část knih je
pořízena z výtěžku z Velkého knižního blešího trhu.
Věříme, že i Vy si přijdete zapůjčit nějaké pěkně čtení. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Městys Hořice na Šumavě a obecní knihovnu
Lenka Indrová, Olga Šandlová
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Co nám přibylo v roce 2017:

Pro děti a mládež:
Zuzana Pospíšilová:

Baobaba a jiné příběhy

Johanna Spyriová:

Heidi, děvčátko z hor

Astrid Lindgrenová:

Karkulín ze střechy

Ěrich Kästner:

Luisa a Lotka

Daniela Krolupperová:

Koukej, kouzlo!

Matt Groening:

Simpsonovi vyrážejí na cestu!

Matt Groening:

Velká zlobivá kniha Barta Simpsona

Josef Kolář:

Z deníku kocoura Modroočka

Frank Stieper:

Spiknutí robotů

J. K. Rowlingová:

Harry Potter a kámen mudrců

J. K. Rowlingová:

Harry Potter a tajemná komnata

J. K. Rowlingová:

Harry Potter a vězeň z Azkabanu

J. K. Rowlingová:

Harry Potter a Ohnivý pohár

J. K. Rowlingová:

Harry Potter a Fénixův řád

J. K. Rowlingová:

Harry Potter a princ dvojí krve

J. K. Rowlingová:

Harry Potter a relikvie smrti

Ondřej Hník:

Můj atlas Česka

Kolektiv autorů:

Velká kniha nápadů pro malé
šikulky

Cynthia Light Brownová:

Úžasné chemické pokusy v kuchyni
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Pro dospělé:
Mary Higgins Clark:

Celá v bílém

Linda Howard:

Cizí tvář

James Patterson:

Desáté výročí

Hana Whitton:

Ěliška Přemyslovna

Kepler, Lars:

Hypnotizér

Nora Roberts:

Kdo chce víc

Mary Higgins Clark:

Melodie stále zní

Magdaléna Stárková:

Modré okenice

Barbara Taylor Bradfordová: Mosty osudu
J. D. Robb:

Na mě si nepřijdeš

Michelle Knight:

Najděte mě

Tim Weaver:

Není cesty zpět

John Lutz:

Noční strach

James Patterson:

Osudná třináctka

Anna Patricio:

Otrokyně od Nilu

Silvia K.:

Otrokyně sadistů

Diana Gabaldon:

Panicové

James Patterson:

Pohlednice smrti

Patricia Harmanová:

Porodní bába od řeky Hope

Sandra Brown:

Skryté zlo

Václav Votruba

Šumavský Děs

Mary Higgins Clark:

Tatínkova holčička

Sidney Sheldon:

Věř ve svého boha

David Morrell:

Vládce noci
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POHA DKOVĚ PR I BĚ HÝ PRO S KOLNI DĚ TI UKAZUJI KRASÝ LIPĚNSKA
Jihočeská centrála cestovního ruchu vydala pohádkovou knihu popisující krásy regionu Lipensko s
názvem Povídání losí babičky. Autorem je Pavel Pechoušek. Pohádka o dvou losích sourozencích
putujících Lipenskem patří do edice pohádkových knížek s názvem Příběhy z jižních Čech. Scénář
všech je podobný. Literární průvodce vždy ukazuje čtenářům krásy určitého regionu jižních Čech,
přitom představuje pověsti a rozprávky a tím je láká k návštěvě
Povídání losí babičky je svižně vyprávěný pohádkový příběh popisující krásy Lipenska, který je
doslova nabitý dramatickými zvraty, plných dobrodružství, citů, napínavých, dojemných i
úsměvných příhod. Ožívají v něm také mnohá strašidla a tajemné jevy ze starých pověstí. Kniha
zachycuje putování dvou původně rozpustilých losích sourozenců, kteří poprvé vyrazili "z domu" a
hned se superdůležitým úkolem – musí najít svého tatínka. Ten se vydal hledat les, ve kterém rostou
borůvky. „Losíci Poly a Aldo tak vyráží z Vyššího Brodu, aby se v závěru příběhu dostali až na Stožec.
Zastaví například čerty, kteří se chystali zatopit klášter ve Vyšším Brodě, v Horní Plané pomohou
napravit vzteklého lesníka a potkávají
podivuhodného Zmetka, u Nové Pece pak
pašeráka borůvkové marmelády,“ uvedl autor
Pavel Pechoušek.
"Knížka je pěkný návod pro rodiče s dětmi, kam
se zatoulat v našem krásném regionu.
Plánujeme také oslovit knihovny a nabídnout
jim besedu s autorem právě na téma
pohádkové knihy o Toulavě," dodává k tomu
ředitel destinačního managemenentu Lipensko
Jiří Mánek.
Pohádka z Lipenska je součástí jednotné edice
atraktivních knih Jihočeské centrály cestovního
ruchu (JCCR). Knihy z této edice provádí rodiny
s dětmi od 6 do 10 let krásami jihočeského
kraje, zdejšími památkami i jedinečnou
přírodou. „Kniha vždy hravou formou čtenáři
popíše určité území jižních Čech. Chtěli jsme
prezentovat jihočeská témata, příběhy a
pohádky trochu jinak. Hlavně atraktivně pro
rodiny s dětmi,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír
Polášek, autor tohoto nápadu o propojení
literatury a cestovního ruchu.
Knihu bude možné od pondělí 29. 01. 2018 zakoupit na Úřadě městyse Hořice na Šumavě za cenu
198,- Kč.
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