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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE
•

Upozorňujeme, že vstupenky na Hořické kulturní léto 2019 jsou v předprodeji na naší poště
v běžnou otevírací dobu a permanentní vstupenky jsou v předprodeji na úřadě městyse u paní
Blažencové v pondělí a středu od 07:00 do 17:00 hodin. V tuto dobu si od pondělí 24. 6. můžete
vyzvednout i volné vstupenky na pohádkovou rezervaci pro hořické děti.

•

Dále upozorňujeme, že vstupné na Hořické slavnosti je 150,- Kč, jak je uvedeno na našich
stránkách v programu Hořického kulturního léta 2019. Tato informace nebyla z důvodu
tiskové chyby v květnovém zpravodaji uvedena. Za tuto chybu se omlouváme. Tato akce je nově
zpoplatněna, protože jsme ji výrazně vylepšili, co se týče pozvaných interpretů a to samozřejmě
i něco stojí. Z tohoto důvodu také předpokládáme vyšší počet cizích návštěvníků. Připomínáme
ale, že zvýhodněná permanentní vstupenka, která je na jméno a je dostupná pouze pro místní
občany, platí na všechny akce Hořického kulturního léta 2019. Ústřižek této vstupenky slouží
jako kupón na jednu porci pečeného prasete na Hořických slavnostech.
Martin Madej

HOR ÍCKA SLAVNOST 2019
Všechny srdečně zveme v sobotu 29. 6. do našeho amfiteátru na již tradiční Hořické slavnosti,
které začínají ve 14:00. Od 14:30 vystoupí Lenka Hrůzová, která skvěle interpretuje písně Marty
Kubišové, Věry Špinarové a mnoha dalších. Ta se bude v půlhodinových blocích střídat s Milanem
Pitkinem, skvělým bavičem známým nejen z Čundrcountry show Ívana Mládka. Poté přibližně
v 17:15 bude následovat vzpomínka na legendárního Jiřího Schelingera. Zpěvák
českobudějovického Memory Bandu má opravdu hlas od originálu jen těžko rozeznatelný. Ve 20:00
pak na velkém pódiu přivítáme Plavce (Rangers) s Honzou Vančurou a Irenou Budweiserovou,
která s touto legendou vystupuje jako host. Ve 22:00 pak naše tradiční slavnosti uzavřou opět už na
menším pódiu osvědčení a stále skvělí Papouškovo sirotci.
Děti se opět mohou těšit, že se budou moct povozit na koních, nebo si už tradičně vyzkoušet jízdu na
elektrickém býkovi (nově přibyde ještě siloměr ☺). Jako vždy bude pro Vás připraveno pečené
prase, klobásy a spousta dalších dobrot. Hořické kulturní léto už slaví krásných 20 let. Těšíme se
na společné jubilejní setkání. ☺
Martin Madej
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ZASTUPÍTELSTVO C . 5 z 23. 05. 2019
č. usnesení: 5/2/2019
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
malého rozsahu „Návesní kaple v Šebanově, parc. č. st. 86 v k.ú. Šebanov, obec Hořice na Šumavě rejstř.
č. ÚSKP 47536/3-5857“ 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 nejvhodnější nabídku zájemce č. 1. Íng. Pavel Šťástka, Legií 1241,
Vodňany 389 01, ÍČ: 60867787, s výší nabídkové ceny 619.172,52,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
č. usnesení: 5/3a/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 v příjmech
20.000,- Kč a ve výdajích 20.000,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 5/3b/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019 v příjmech
250.000,- Kč a ve výdajích 250.000,- Kč, které tvoří přílohu zápisu.
č. usnesení: 5/4/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje Řád veřejného pohřebiště městyse Hořice na
Šumavě včetně nových cen nájemného za hrobová místa.
č. usnesení: 5/5/2019
Zastupitelstvo městyse vydává v soulad ust. § 10 a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku - Obecně závaznou vyhlášku městyse Hořice na
Šumavě č. 1/2019, kterou se ruší „Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, Řád veřejného pohřebiště“,
která byla účinná od 1.1.2004.
č. usnesení: 5/6/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje propachtovat části pozemků parc. č. 116/1,
116/2, 115 a 112 vše v k.ú. Hořice na Šumavě o celkové výměře 866 m2 paní Haně Matouškové za cenu
za cenu 1,- Kč/m2/rok za účelem zřízení zahrádky.
č. usnesení: 5/7/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě nemá záměr prodat pozemek parc. č. 382/1 v k.ú. Mýto u
Hořic na Šumavě, obec Hořice na Šumavě.
č. usnesení: 5/8/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě souhlasí s finanční podporou pro společnost Linka bezpečí
z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ÍČ: 61383198 ve výši 5.000,- Kč.
č. usnesení: 5/10/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě nesouhlasí s pořízením změny Územního plánu Městyse
Hořice na Šumavě dle žádosti vlastníka pozemku parc. č. st. 133 v k.ú. Hořice na Šumavě, obec Hořice
na Šumavě Jiřího Blažka.
č. usnesení: 5/11a/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu
městyse Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro Sbor dobrovolných hasičů
Hořice na Šumavě z.s., ÍČ: 02094835 ve výši 30.000,- Kč na účel: dovybavení nových členů pracovními
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i vycházkovými stejnokroji či komplety, obnova zařízení a potřeby pro hasičský sport, náklady spojené
s pořádáním i účastí na soutěžích, především poplatky za účast (startovné), občerstvení pro
organizátory a opravy techniky používané při soutěžích. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována
nejpozději do 15. 12. 2019. Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
č. usnesení: 5/11b/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu
městyse Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro Junák-český skaut, středisko
Pod Kletí Holubov z.s., se sídlem Holubov 89, 382 03, 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, startovné na skautské soutěže a na
školení pro vedoucí oddílu. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 15. 12. 2019.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
č. usnesení: 5/11c/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu
městyse Hořice na Šumavě, která nemá charakter veřejné podpory, pro spolek Divadelní spolek
Rolnička Hořice na Šumavě, ÍČ: 22823867 ve výši 20.000,- Kč na účel: činnost spolku, materiál a ostatní
předměty potřebné k výrobě kulis, pořízení rekvizit, obnovu líčidel, technické vybavení, náklady
spojené s reprezentací spolku (na přehlídkách, divadelních představeních atd.), propagaci spolku
apod. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 15. 12. 2019. Dotace bude poskytnuta na
základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
č. usnesení: 5/12/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schvaluje vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1
územního plánu Hořice na Šumavě, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
č. usnesení: 5/13/2019
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě souhlasí s výpovědí pachtu celých pozemků parc. č. 809/40,
809/41, 809/42, 809/43, 809/44, 809/45 a pachtu šesti částem pozemku parc. č. 809/5 vše v k.ú.
Hořice na Šumavě, obec Hořice na Šumavě z důvodu potřeby těchto pozemků pro jiný účel.

HOR ÍCKE TRHY
Milí Hořičáci,
moc rádi Vás opět zveme na tradiční Hořické trhy, které letos proběhnou v sobotu 17. srpna od 9:30
hodin. Večer na ně plynule navážou koncerty Vašich oblíbených krumlovských kapel.
Jako v předchozích letech nás čeká řada kulturních zastavení, včetně divadélka pro děti, koncertu,
výstavy a další zajímavé přednášky související s historií Hořic. Podrobný program postupně
dolaďujeme.
Stále přijímáme do řad trhovců a umělců každého, kdo něco zajímavého tvoří, vyrábí, vaří, sbírá či
shromažďuje :-). Chcete-li přispět k příjemné atmosféře našeho hořického dne, ozvěte se nám.
Těšíme se na Vaše nápady.
Lenka Índrová a Hořický cvrkot, z.s.
724 322 337, horicketrhy@seznam.cz
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ZS a MS HOR ÍCE NA S UMAVE
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY
Provoz mateřské školy bude se souhlasem zřizovatele o hlavních prázdninách přerušen od pondělí
15. 7. 2019 do pátku 16. 8. 2019. V tomto termínu nebude též v provozu školní jídelna.
Provoz školní družiny bude přerušen po celou dobu letních prázdnin.
Provoz mateřské školy a školní jídelny bude zahájen v pondělí 19. 8. 2019.
Školáci zahájí nový školní rok 2019/2020 v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve školní jídelně.
Přejeme vám všem krásné léto a ničím nerušené dovolené.

Za ZŠ a MŠ Mgr. Jana Čurdová

R A D VER EJNE HO POHR EBÍSTE
Zastupitelstvo městyse Hořice na Šumavě schválilo nový Řád veřejného pohřebiště městyse Hořice na
Šumavě včetně nových cen nájemného za hrobová místa.
jednohrob
urnový hrob
dvojhrob
hrobku
místo v kolumbáriu

500,- Kč/10 let
250,- Kč/10 let
1.000,- Kč/10 let
2.000,- Kč/10 let
1.000,- Kč/10 let

Již uzavřených smluv se to netýká, ceny jsou platné ode dne schválení, to je od 23. 05. 2019.

POSTA PARTNER
Z důvodu státních svátků se posouvají výplatní termíny důchodů takto:
ze čtvrtka 04. 07. na středu 03. 07. a ze soboty 06. 07. na čtvrtek 04. 07.

Pošta Partner

ORDÍNACE PRAKTÍCKE HO LE KAR E
Ordinace praktické lékařky pro dospělé MUDr. Neumanové bude v měsících červenci a srpnu 2019
z důvodu dovolené uzavřena v termínech:
od 01. 07. do 05. 07. a od 22. 07. do 02. 08. 2019
Zastupovat bude MUDr. Smetana – poliklinika Český Krumlov, a to v úterý a v pátek.
Tel: + 380 712 716

ÍNZERCE
Kdo má zájem o dřevo – kaštan + lípa za odvoz ze Šebanova (pro odvoz nutno zpracovat na místě)
volejte MT: 722 010 001
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Vážení občané a občanky Hořic na Šumavě,
v letošním roce slaví Pohádková rezervace již desátou divadelní sezonu. Převážnou část své novodobé
historie sídlí na zalesněném kopečku klenoucím se nad vaší obcí. Les za ty roky povyrostl, ale také
díky kůrovci v posledních třech letech značně prořídl. Díky pomoci lidí, kteří mají naše pohádky rádi,
se však podařilo vysadit nové stromy, a pokud se ujmou, chtěli bychom sázet dál. Našim přáním je, aby
tento krásný les dělal radost nejen návštěvníkům našeho divadla, ale všem, kdo do něj vstoupí. Za
pomoci několika hořických občanů les průběžně uklízíme a dohlížíme na pořádek v něm. Bohužel za
poslední roky přibývá případů, kdy jsou v lese zanechávány odpadky (plastové láhve, plechovky od
piva apod.) a poškozovány nebo rozebírány některé naše kulisy. Tímto bychom Vás chtěli poprosit,
pokud byste něco takového zaregistrovali, abyste nás nebo úřad městyse upozornili. Společně
můžeme takovému neslušnému chování snadněji zabránit.
Sezónu letos zahajujeme 2. července dvěma premiérami: Čertíku, podejte mi brko a Kadibába a čtyři
loupežníci. Obě nové pohádky budeme hrát vždy v úterý a ve středu a o některých prázdninových
víkendech. Čtvrtek a pátek zůstávají vyhrazeny pro šest oblíbených her z předchozích let. Poslední
představení letošního léta se uskuteční v neděli 25. srpna. Jako poděkování za podporu a přízeň opět
rádi věnujeme dvě volné vstupenky pro každé hořické dítě do 15 let. Vstupenky si můžete vyzvednout
na úřadu městyse od 24. června, platné budou pouze v červenci. Místo na představení je třeba si
alespoň 2 dny předem telefonicky rezervovat na čísle 606 572 439.
Těšíme se na vaši návštěvu!
pan Ptáček
principál Pohádkové rezervace
PROGRAM POHÁDKOVÉ REZERVACE NA LÉTO 2019
2. 7. – 25. 8. 2019
ÚTERÝ
10:30 Čertíku, podejte mi brko * NOVINKA
14:00 Kadibába a čtyři loupežníci * NOVINKA
17:00 Čertíku, podejte mi brko * NOVINKA
STŘEDA
10:30 Kadibába a čtyři loupežníci * NOVINKA
14:00 Čertíku, podejte mi brko * NOVINKA
17:00 Kadibába a čtyři loupežníci * NOVINKA
ČTVRTEK
10:30 Rudé péro a totem smrti
14:00 O 12 princeznách
17:00 Brácha do deště

PÁTEK
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10:30 Jak se Ptáček zmenšil
14:00 Pohádkové safari TURBO
16:30 Brouček Kakadík

VÍKENDOVÝ PROGRAM:
SOBOTA 6. 7.
10:30 Kadibába a čtyři loupežníci
14:00 Čertíku, podejte mi brko
SOBOTA 10. 8.
10:30 Kadibába a čtyři loupežníci
14:00 Čertíku, podejte mi brko
SOBOTA 24. 8.
10:30 Kadibába a čtyři loupežníci
14:00 Čertíku, podejte mi brko
NEDĚLE 25. 8.
10:30 Kadibába a čtyři loupežníci
14:00 Čertíku, podejte mi brko
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