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MÍ STNÍ SKUPÍNA ČESKE HO Č ERVENE HO KR Í Ž E – POŽVANKA NA BURŽU
Pozvánka na burzu
Přišlo jaro a s ním opět i tradiční Jarní burza oděvů, obuvi, knih a hraček. Promyslete, co už ve Vašem
šatníku nepotřebujete nebo naopak, co Vám chybí, a přijďte za námi do kulturního domu, protože
právě pro Vás burzu pořádáme.
Těšíme se na Vás v pátek 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:30 hod.
v sobotu 7. dubna 2018 od 8:00 do 11:00 hod.
Díky Vám, kteří si přijdete nakoupit a Vám, kteří nám do burzy darujete různé věci, můžeme opět
přispět na organizaci akcí pro děti, které jsou v naší obci pořádány. Děkujeme
Ža Ččk Milada Ottová

ŽS a MS HOR ÍČE NA S UMAVE
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Žápis dětí do 1. ročníku Žákladní školy a Mateřské školy v Hořicích na Šumavě se uskuteční v úterý
10. 4. 2018 v budově Žákladní školy od 13:20 do 15:30 hodin.
Mgr. Jana Čurdová

ŽASTUPÍTELSTVO c . 2 z 22. 02. 2018
č. usnesení: 2/2/2018
Žastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku 33/1 označeného dle GP
463-160/2016 jako pozemek 33/3 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 1.118
m2 a části pozemku 33/1 označeného dle GP 488-8/2018 jako pozemek 33/9 v k.ú. Hořice na
Šumavě, obec Hořice na Šumavě o výměře 131 m2 panu Petrovi Furišovi, bytem Hořice na Šumavě
54, 382 22 Hořice na Šumavě za cenu 200,- Kč za 1 m2 bez DPH a náklady s prodejem spojené s tím,
že kupující k části pozemku p.č. 33/3 v rozsahu dle GP 463-160/2016 zřídí bezplatně a na dobu
neurčitou ve prospěch městyse Hořice na Šumavě věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě
kanalizace.
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č. usnesení: 2/3/2018
Žastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje prodej části pozemku parc. č. 116/1 označeného
dle GP 487-71/2017 jako pozemek parc. č. 116/4 v k. ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě o
výměře 423 m2 panu Josefu Šugovi, za cenu 25,- Kč za 1 m2 bez DPH a náklady s prodejem spojené.
č. usnesení: 2/4/2018
Žastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě souhlasí s přijetím úvěru dle nabídky ČSOB a.s. ve výši
2.500.000,- Kč s float úrokovou sazbou na zateplení bytového domu č.p. 75, Hořice na Šumavě a
souhlasí se zajištěním tohoto úvěru formou biankosměnky bez avalu.
č. usnesení: 2/5/2018
Žastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě souhlasí s podporou akce – Revitalizace opěrné zdi kostela
sv. Kateřiny v Hořicích na Šumavě částkou 400.000,- Kč z programu regenerace MPZ a MPR
ministerstva kultury.
č. usnesení: 2/6/2018
Žastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje návrh rozpočtu městyse pro rok 2018, příjmy
27.241.622,- Kč, výdaje 33.771.622,- Kč a financování 6.530.000,- Kč.
Návrh rozpočtu je součástí zápisu a bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce.
č. usnesení: 2/7/2018
Žastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu na
části služebného pozemku p.č. 1725/2 v k.ú. Hořice na Šumavě ve prospěch panujícího pozemku p.č.
1807 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě za budoucí jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez
DPH. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena po
kolaudaci inženýrských sítí a po zaměření jejich skutečného provedení geometrickým plánem na
náklady vlastníka panujícího pozemku. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy včetně
nákladů na geodetické zaměření a vklad věcného břemene do příslušného katastru nemovitostí
ponese budoucí oprávněný z věcného břemene tj. vlastník panujícího pozemku.

PODE KOVA NÍ ŽS HOR ÍČE NA S UMAVE
Ráda bych touto cestou poděkovala základní škole ve Vašem městysu za uspořádání vánočního
jarmarku. Ž prodaných výrobků darovali městskému útulku v Českém Krumlově 1.800,- Kč. Tak
děkuji všem občanům, kteří si koupili nějakou drobnost a tím pomohli naplnit misky pro opuštěná
zvířátka.
Moc děkuji Honsová Karolína a spolek útulku

PODE KOVA NÍ ŽA MAS KARNÍ KARNEVAL 2018
V sobotu 24. 2. 2018 proběhl v kulturním domě v Hořicích na Šumavě dětský karneval. Í přes velkou
nemocnost dětí i dospělých se zúčastnilo 55 masek a 100 dospělých. Letošní karnevalové hry,
soutěže i tanec byly motivované pohádkou „Jak bylo čertům v pekle zima“, kterou hraje Divadelní
spolek Rolnička. Pro všechny masky a děti byly připraveny odměny. Dospělí soutěžili v taneční
soutěži. Vstupenky byly slosovatelné. Pět zúčastněných vyhrálo výborné koláče. Velké poděkování
patří sponzorům, bez kterých by se nemohl karneval uskutečnit. V letošním roce to byli tito
sponzoři: Český červený kříž, Jednotka sboru dobrovolných hasičů, občanské sdružení Masopust,
Divadelní spolek Rolnička, pan Miroslav Madej, paní Jana Šusterová, městys Hořice na Šumavě.
Ža všechny organizátory karnevalu Jana Brabcová
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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KLUB ČVRČ EK
Klub Čvrček 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:
5. 4. JEN TAK*
12. 4. Dílna: Razítkujeme + JEN TAK*
19. 4. JEN TAK*
26. 4. Pohybové říkanky + 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.

ÍNŽERČE
RESTAURACE U PRANÝŘE
Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ PYŽAMOVÝ BÁL se skupinou JAMAAL (Jaroslav Brož a spol.),
který se bude konat dne:
31. 03. 2018 od 19:00 hodin
V naší Restauraci u Pranýře v Hořicích na Šumavě.
SKUPINA HRAJETO V RESTAURACI U PRANÝŘE
Jste srdečně zváni na EXKLUSIVNÍ vystoupení skupiny HRAJETO v podání Františka Hüttnera a
Martina Dolíka Dolanského.
Tak to jsou ONÍ! Čhlapci, co na harmoniky vykouzlí neuvěřitelné tóny a zábavu pro všechny
návštěvníky všech věkových kategorií.
Přijďte si poslechnout, třeba i zatančit se skupinou Hrajeto, která k nám, do RESTAURACE U
PRANÝŘE v Hořicích na Šumavě dorazí dne 20. 04. 2018 od 19:00 hodin.
Z důvodu velkého zájmu, přijďte včas, ať na Vás zbyde nějaká volná židle. Není jisté, kdy se znovu
podaří toto vystoupení u nás v Hořicích zopakovat.
Vaše RESTAURAČE U PRANÝŘE

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, přijme zaměstnance / brigádníky na pozice:
servírka/číšník, kuchař/kuchařka – nástup 30. 04. 2018, celoroční provoz.
Žájemci volejte na tel.: 602 159 506, 601 386 929
Periodický tisk ÚSC, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22278, vychází 10 x ročně
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