Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 2/2011

Ročník: I

23.dubna 2011

Vážení spoluobčané,
vítejte u dalšího vydání zpravodaje. Po letošní dlouhé zimě, se jistě všichni těšíme na přicházející jaro,
na probouzející se přírodu, všudypřítomnou smysluplnou vůni, sluneční paprsky a krásný zpěv ptactva.
Čekají nás Velikonoční svátky, které právě symbolizují příchod očekávaného jara a my Vám přejeme
hodně zdraví, sluníčka, pohody a veselé prožití svátků.
Ze zasedání Zastupitelstva obce
Horní Dvořiště ze dne 23. 02. 2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
•
Pozastavit veškeré práce na žádosti o
dotace z programu ROP Jihozápad na akci:
„rekonstrukce místní komunikace – k prvnímu
mostu“. Důvodem je momentální stav
nedostačujících
vlastních
finančních
prostředků.
•
Neuzavřít mandátní smlouvu s firmou
Garanta CZ a.s., která se zabývá problematikou
dotací a veřejných zakázek.
•
Stanovuje,
že
pořizovací
cena
hospodářské části fary je 1/3 z celkové
pořizovací ceny (20 902,- Kč) zaokrouhlená na
celé koruny tj. 6 967,- Kč
•
Rozpočtovou změnu č. 1/2011
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
Navýšení nájemného v obecních bytech
o DPH od 1. 7. 2011 včetně přepočítání sazeb v
jednotlivých kategoriích bytů za m2 tak, aby
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tato částka byla zaokrouhlena na celé koruny
•
Informace o plánované kontrole z
Krajského úřadu
•
Informace o zaktualizování vnitřních
směrnic včetně nové směrnice o používání
služebního automobilu
•
Informace o písemnosti starosty obce
občanům ohledně psích exkrementů
•
Informace o došlých anonymních
emailech na obecní úřad
•
Informace
o
konání
příštího
zastupitelstva obce
3.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
obce:
•
Pozvat na zasedání obecního zastupitelstva firmu PRVOK s. r. o. (v jarních měsících
2011), která nabízí služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.
•
Zajistit označení služebního auta znakem
a názvem obce
•
Vypracovat ve spolupráci s hospodářkou
do příštího zasedání zastupitelstva obce

výhledový rozpočtový plán na následující
čtyřleté období
•
Sehnat ve spolupráci s místostarostou
zahraničního partnera k žádosti o dotace
„Obnova křížové cesty“
•
Zažádat ve spolupráci s místostarostou o
dotace na akci „Obnova křížové cesty“ –
spoluúčast obce max. 15 %
•
Zažádat ve spolupráci s místostarostou o
dotace na poslední zastavení „Kaple“ na kopci
Kuželka (Kalvárie)–spoluúčast obce max. 40 %
•
Vyvolat ve spolupráci s místostarostou
jednání ohledně odkoupení drážních pozemků
parc. č. 45/1 a 45/8 v k. ú. Český Heršlák
(parčík nad autobusovou zastávkou).
4.Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce
obce:
•
Seznámit v zákonné lhůtě nájemníky
obecních bytů o navýšení nájemného o DPH od
1.7.2011
•
Vypracovat ve spolupráci se starostou do
příštího zasedání zastupitelstva obce výhledový
rozpočtový plán na následující čtyřleté období
5.Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi
obce:
•
Sehnat ve spolupráci se starostou
zahraničního partnera k žádosti o dotace
„Obnova křížové cesty“
•
Zažádat ve spolupráci se starostou o
dotace na akci „Obnova křížové cesty“ –
spoluúčast obce max. 15 %
•
Zažádat ve spolupráci se starostou o
dotace na poslední zastavení „Kaple“ na kopci
Kalvárie – spoluúčast obce max. 40 %
•
Vyvolat ve spolupráci se starostou
jednání ohledně odkoupení drážních pozemků
parc. č. 45/1 a 45/8 v k. ú. Český Heršlák
(parčík nad autobusovou zastávkou).
Zapisovatel:Ing.Baudyšová Helena

Náklady na zimní údržbu obce
Rozpočet na odklízení sněhu během letošní
zimy
činil 80.000,-Kč, jde o období do konce r.2011.
Náklady na úklid sněhu: období
zima
2010/2011 činily 34.680 Kč,-. Dá se tedy říci,
že letošní zima byla na sníh skoupá. Pro
porovnání loňská zima - období 12/20093/2010, obec zatížila částkou 103.690,-Kč.

Nakládání s odpady podruhé
Stále jsou mezi námi tací, kteří nevlastní
popelnici a neplatí za odvoz domovního
odpadu, který vzniká v každé domácnosti.
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Většina občanů má popelnici se známkou a
řádně platí za vývoz, jehož četnost si mohou
určit samy dle potřeby – jedenkrát za týden, za
čtrnáct dní nebo za měsíc.Známku je možno
vyzvednout na Obecním úřadu. Vývoz probíhá
vždy v úterý.
Vyvezení jedné popelnice stojí 42,-Kč vyvezení
kontejneru 456,-Kč. Obec občanům, kteří dělají
velký úklid a neví si rady s větším množství
odpadu zapůjčí na požádání kontejner, kdy se
platí za pronájem 100,- + vývoz 456.- Kč.
Obec za rok 2010 vynaložila na likvidaci
odpadů 144.000,- Kč. Na poplatcích za provoz
systému odpadového hospodářství vybrala
obec od občanů a za třídění získala zpětně od
firmy EKO-COM 89.000,- Kč.
V obci existuje systém sběru tříděného odpadu
(informace jak třídit byla uvedena ve
Zpravodaji č.1/2011). I když většina občanů
produkované odpady řádně třídí, existuje celá
řada těch, kteří tak nečiní, ať už z neznalosti, či
z pohodlnosti. Rádi bychom, aby si všichni
občané uvědomili, že to není jenom otázka
zátěže životního prostředí, ale že třídění, či lépe
řečeno netřídění odpadu má dopad na rozpočet
obce.
Občané, kteří se zbavují umělohmotných obalů
pálením, si zřejmě neuvědomují, že poškozují
zdraví nejenom sobě, ale všem v okolí, kteří
tyto zplodiny musí dýchat.
Jedinou cestou tak zůstává výchova občanů a
zkvalitnění celého systému. Žádáme též
občany, aby neodkládali odpad v pytlích mimo
kontejnery. Pytle bývají často roztrhány a
odpad dělá nepořádek kolem kontejnerů.

Sběrný dvůr Kaplice
pondělí

zavřeno

úterý

8 - 16

středa

10 - 18

čtvrtek

10 - 18

pátek

8 - 16

sobota

8 - 12

neděle

zavřeno

polední přestávka 12:00 - 12:30

Náklady na veřejné osvětlení
rok

Celkem včetně
Z toho spotřeba
údržby
elektrické en.
31587,-Kč
10800,-Kč
2007
21486,-Kč
238329,-Kč*
2008
62353,-Kč
33037,-Kč
2009
50312,-Kč
39630,-Kč
2010
* investiční akce Nádražní ulice

Upřesnění platby vodného a stočného
V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli ceny
vodného a stočného v naší obci, ale:
co znamená dvousložková cena vodného a
stočného ?
V některých částech republiky provozovatelé
stanovili cenu za vodné a stočné
dvousložkovou formou. Výsledná cena se
skládá z pevné složky za „připojení“ dle
použitého vodoměru a z pohyblivé složky,
která je závislá na množství odebrané vody.
Dvousložková cena spravedlivěji rozděluje
náklady na provoz mezi odběratele, neboť lépe
reaguje na skutečnost, že některé náklady
(např. pořízení, osazení a cejchování
vodoměru, obchodní služby, pohotovost,
pořízení řadu) jsou nedělitelně spjaty s
odběrným místem a vznikají bez ohledu na
velikost spotřeby. Při současném jednosložkovém způsobu úhrady vodného a
stočného platí tyto náklady za velmi malé
odběry (chataři, spotřebitelé s vlastní studnou,
uzavřené výrobní areály apod.) průměrní a
nadprůměrní odběratelé.

Děkujeme tímto všem zúčastněným, kteří svoji
dovedností pomohli dotáhnout tuto akci do
konce. A teď k samotné tradici vynášení Smrtky,
která se koná na pátou postní neděli – Smrtnou.
Do slaměné smrtné panny vtělil člověk všechno
zlé, co zima přinesla. Chlad, tmu, nemoci,
úzkost, strach z nedostatku jídla a starým lidem
obavu z konce. Obchůzka se smrtkou byla
převážně dívčí záležitostí, při koledě mávaly
pestrobarevnými šátečky. Průvod, který
procházel vesnici navštěvoval stavení s koledou
a dostával od sousedů pohoštění, většinou
slaninu, vejce, preclíky. Stavení, které kolednice
navštívily, by následující rok nemělo potkat nic
zlého. Děkujeme všem
sousedům, kteří naši
koledu vyslechli a
pohostili nás : Smrt
nesem ze vsi, nový líto
do vsi. Buďte páni
veselí s červenejma
vejci, buďte páni veselí
na to smrtnou neděli.
Smrt jsme vám vynesli,
nový líto přinesli. Ať se
Vám
vše
zlé
v
následujícím
roce
vyhne! No, a aby to
všechno
fungovalo,
musela se Smrtka
spálit. U rybníčka za vsí Pod Lavičkou, jsme ji i
my spálili, vytáhli jsme klobásy, buřtíky a lehce
poobědvali. Děvčata natrhala větvičky, které
jsme ozdobily pentlemi a každý účastník si

Loučení se zimou, přivítání jara
V neděli 10.dubna pořádalo volné sdružení
Dvořišťan loučení se zimou, přivítání jara.
Samotná příprava začala o týden dříve, kdy se
sešli členové sdružení a vyrobili, ustrojili
Smrtku.

kousek „létečka „ (symbol jara, který má
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ochraňovat i účastníky průvodu) odnesl domů.
Děkujeme i našemu pánskému doprovodu, který
nám tu těžkou Smrtku pomohl přenést přes naši
vesnici a podle toho, jak jim to dalo zabrat, tak
Smrtka vstřebala do sebe hodně zla z té naší
vesničky. Počasí nám přálo a věříme, že jsme
založili novou tradici, protože ani ti nejstarší
mezi námi nepamatují vynášení Smrtky ze vsi.
Tak snad se nás za rok sejde víc.

průběhu celého roku, ale hlavně na jaře. Po
zimních měsících, kdy je potrava na živiny
chudší, potřebuje zvěř doplnit zásoby
nerostných solí v těle. Sůl dále snižuje
nežádoucí následky přechodu od suché potravy
zimní k šťavnaté jarní.
Za MS Černý les H.D. Petr Menzinger

Myslivecké sdružení Černý les Horní Dvořiště
nabízí k prodeji srnčí zvěřinu
Cena za 1 kg = 90 Kč
Zájemci mohou volat p.Jiřímu Sivokovi ml.na
tel.607 778 120, 724 290 591

Velikonoční koncert

Zároveň bychom chtěli pozvat všechny občany
na Letnice, které jsou spojeny s čištěním
studánek a kácením máje. U nás se budou konat
11.června 2011. Sraz učastníků ve 13.hodin u
kašny na náměstí s drobným nářádím (motyky,
hrábě). Odtud budou rozvezeny ke studánkám.

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 24.4.2011
v 18:00 hodin se uskuteční Velikonoční koncert
v kostele svatého Archanděla Michaela v
Horním Dvořišti. Varhaním koncertem Vás bude
provázet pan Lukáš Krutský za doprovodu
dětského hudebního orchestru Vyšší Brod.
Dalšími účinkujícími budou místní interpreti a
děti ze Základní školy T.G..Masaryka Český
Heršlák.

Za volné sdružení DVOŘIŠŤAN: Jaromír
Nosek a Helena Krištofová

MS Černý les Horní Dvořiště
V období 12-13 března proběhlo sčítaní zvěře
po celé výměře mysliveckého sdružení. V
březnu končí jeden myslivecký rok a začíná
myslivecký rok nový. Myslivecký hospodář
zhodnotí hospodaření mysliveckého sdružení za
uplynulé období. V dubnu se provádí asanace
krmných zařízení, kontrola posedů a kazatelen z
důvodů bezpečnosti myslivců, ale bohužel též
nevítaných návštěvníků. Duben je tedy vhodnou
dobou nejen k obeznání srnců, ale i pro kontrolu
stavů zvěře a její kondice. Nejpozději v dubnu
osejeme políčka pro zvěř plodinami, které jsou
pro zvěř atraktivní. Velmi důležitá je na jaře sůl.
Jelikož v našich honitbách a revírech solné
prameny nemáme, jsme nuceni poskytovat sůl
zvěři uměle a to v různých formách a
složení,počínaje kamennou solí až po různé
mediciální prostředky. Zvěř potřebuje sůl v
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SPORT
Sokol Horní Dvořiště
Fotbal v Horním Dvořišti
Naše MINI PŘÍPRAVKA, již měla letos
devět tréninků. Na tréninky nám dochází
17 dětí od věku 6let. Tréninky máme vždy
každé úterý od 16.30 hod. na hřišti, tréninky

jsou rozděleny do dvou skupin na mladší a
starší děti. Po dohodě s rodiči bychom rádi
udělali trénink 2x týdně, snad nám to časově
vyjde.Bez jakéhokoliv přípravného zápasu se
při první konfrontaci porovnání sil s kluby
Větřní a Křemže dostavila první úspěšná
sklizeň ovoce po dosti náročných trénincích. V
zápase u nás doma v H. Dvořišti skončilo první
utkání s Větřním 8:0 - průběh zápasu byl
jednoznačný, hrálo se především na soupeřovu
branku. Góly stříleli Pícha K. 5, Německý J. 2,
Dvořák D 1.Velké obavy byly před utkáním s
lídrem tabulky s týmem Křemže, které jsme
také dokázali naší houževnatostí a bojovností
proti vyspělejšímu soupeři porazit 3:0. Góly
střílel Pícha K. 3x. Na skoro bezchybném
výkonu s nulou na naší straně, zejména v
zápase proti Křemži, měli lví podíl obránci
Pečenka J.a Lendacký J, a za jejich zády v
brance Německý J.a útočník Pícha K., kteří
podali jeden z nejlepších výkonů ze všech
zápasů, za což jim patří velký dík. Samozřejmě
také poděkování všem našim malým
fotbalistům, kteří přišli podpořit a upřímně
sdíleli se základní sestavou naše společné
vítězství. Musím také podotknout, že
poděkování si zaslouží i rodiče, za podporu,
kterou nám trenérům poskytují. Děti docházejí
pravidelně na tréninky a myslím, že formou hry,
hlavně u menších dětí, získáme pro naši obec
první místo v tabulce a tím i další pohár do
sbírky. V dohledné době nás čeká zápas ve
Větřní, který se koná 1.5. 2011 ve 13:00 hod.
Zároveň rádi uvítáme další malé zájemce o
tento nejpopulárnější sport. Neopomeňme také
zmínit první výhru mužů v prvním mistrovském
utkání v poměru 7:2 s Pohorskou Vsí.

pokračovat jak u dětí tak i u mužů. Za toto vše
děkují hl.trenérka dětí: Píchová H.a hl.trenér
mužů Pícha K. Kontakty na nás :
720558502, 775035662

Rozpis domácích mistrovských zápasů
Viz strana 8.

Volejbalový klub
Volejbal se koná vždy ve čtvrtek od 20:00 do
22:00 hod. v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka v
Horním Dvořišti, Český Heršlák 52.
Vstupné činí symbolických 20 Kč na osobu na 2
hodiny hraní.
Vedoucí cvičení:
Heršlák 51

Lenka Přádová, Český

Zástupce vedoucí:Petr Matějka, Český

Heršlák 51, +420 606 574 563
Bodystyling
Účinné cvičení, které Vám pomůže zformovat a
zpevňovat celou Vaši postavu, případně se
můžete zaměřit pouze na partie, se kterými
nejste spokojená, jako jsou zadeček nebo stehna.
Celkové formování postavy, celkové posilování
hlavních svalových skupin. Vhodné pro
všechny, kteří si chtějí vymodelovat své tělo.
Přijďte a udělejte něco pro sebe.Koná se vždy v
pátek od 20:00 hod. v tělocvičně ZŠ T.G..M. v
Horním Dvořišti, Český Heršlák 52.
Vstupné činí symbolických 20 Kč na osobu

Doufáme, že tento výsledek a příkladný přistup
k tréninkům a zápasům bude i nadále
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Členové: Houdek Petr, Ing. Šnobr Miloslav,
Kouba František, Lexa Bohuslav, Nosek
Jaromír, Šnobrová Kateřina, Šnobrová Ivana

Společenská kronika
Významná životní výročí r. 2011
SPOLKY V OBCI
Sbor dobrovolných hasičů
Svaz dobrovolných hasičů byl v obci založen v
roce 1888. První hasičskou zbrojnicí byly
prostory ve zrušeném pivovaru na náměstí v
Horním Dvořišti. Začátkem devadesátých let
byla postavena nová hasičská zbrojnice.
Hasičská zásahová jednotka má 13 členů. V obci
jsou dvě zásahová auta Avia 31 a CAS.
Velitelem jednotky je pan Josef Korch.

ZO Českého svazu žen Horní Dvořiště
Předseda: Sonja Maršánová
Místopředseda: Hana Linhartová
Pokladník: Marie Vaňková
Předseda revizní komise: Růžena Mercegová

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
oslavili životní jubileum a do dalších let
přejeme stálé zdraví, hodně elánu a spokojenosti
za měsíc leden:
Zelendová Slávka
85 let
Ďuráková Marie
85 let
Krejčová Marie
70 let
za měsíc únor:
Korchová Margeta
87 let
Moka Juraj
85 let
za měsíc březen
Figurová Margareta
82 let
80 let
Pečenková Jarmila
za měsíc duben:
Študlar Stanislav
80 let
Švarcová Marie
75 let
Nejkrásnějším dárkem není nic, co se zlatem
třpytí, je to úsměv, láska, pohlazení. Nad to
žádný dárek není...

ZO Českého zahrádkářského svazu
Horní Dvořiště
Předseda:

Anna Nekužová

Místopředseda:

Růžena Vyoralová

Pokladník:

Sonja Maršánová

Jednatel:

Růžena Palečková

Člen výboru:

Věra Kupcová

Předseda revizní komise: Vladislava Slaninová

Myslivecké sdružení Černý les
Sídlo: Horní Dvořiště
Hospodaří v honitbě: Horní Dvořiště
IČO: 46621237
Myslivecký hospodář:

Sivok Jiří ml.

Předseda:

Sivok Jiří st.

Finanční hospodář:

Kouba Vladimír

Revizní komise:
Houdek Jiří, Ing.
Kozlovský Josef, Menzinger Petr
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Nově narození občánci r. 2010
Kouba Tomáš
19.1.2010
Gondek Aleš
21.3.2010
Lendacká Adriana
12.6.2010
Luty Daniel
4.9.2010
Sivoková Michaela
6.12.2010
Nově narození občánci r. 2011
Tymková Laura
28.01.2011

Blahopřejeme rodičům k narození miminka.
Přejeme krásné chvíle při výchově a hodně
šťastných dětských úsměvů na tváři.

•
•

„Každé dítě máme s láskou přijmout, s úctou
vychovat a ve svobodě propustit."

•

Pošta
den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provozní doba
dopoledne
8:00-10:30
8:00-10:30
zavřeno
8:00-10:30
8:00-10:30

Odpoledne
13:00-14:00
13:00-14:00
13:30-17:00
13:00-14:00
13:00-14:00

Jednota
den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Dopoledne
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-10:00

Odpoledne
13:00-16:30
Zavřeno
13:00-16:30
13:00-16:30
13:00-16:30
Zavřeno

KIOSEK - Na nádraží
Dana Matiová,provozovna H.D.136
Provozní doba: PO-PÁ 8.00-10.00
SO-NE zavřeno

Plánované akce na další období
•

•
•

•
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Dále bychom Vás chtěli informovat
•

•

Provozní doba

30. 4. 2011 - stavění máje: májku nám
opět postaví místní JSDHO . Samotná
akce je spojená s lampiónovým
průvodem v režii paní ředitelky školy
T.G..Masaryka Mgr.Leonou Vejsovou
(sraz účastníků průvodu – 19:00 u školy
v Českém Heršláku). Na večer je
zajištěna zábava na návsi
(reprodukovaná hudba a občerstvení).
11.5. 2011 - den matek ve škole.
29.5.2011 – „Železná neděle“. Pokud se
budou občané chtít zbavit železného
šrotu, nechť si nepotřebné železo
přichystají před dům.
1.6. 2011 - vítání občánků na obci.

4.6. 2011 - dětský den spojený s obecní
zábavou.
25.6.2011 - fotbalový turnaj ve velké
kopané (6. ročník - O pohár starosty
obce) spojený se zábavou (mimo jiné
exhibice rodičů s dětmi z přípravky).
30. 6. 2011 - rozloučení se žáky z páté
třídy.

•
•

Chybějící dopravní značení v Českém
Heršláku již bylo instalováno a tudíž se
již nikdo nebude moci vymlouvat, když
překročí rychlost v obci a zároveň jsou
řidiči upozorněni na zvýšený výskyt dětí
v blízkosti školy T.G..Masaryka.
O podrobném usnesení zastupitelstva ze
dne 22.4.2011 Vás budeme informovat
v následujícím čísle „Horňáčku“.
Příští konání zastupitelstva je plánováno
na čtvrtek 16.6.2011. Všichni občané
jsou srdečně zváni.
V souvislosti s připravovanou obnovou
křížové cesty je plánovaná brigáda na
úklid prostor v blízkosti jednotlivých
zastavení a vrchu samotné Kalvárie na
den 14.5.2011. Sraz dobrovolných
brigádníků bude v 9:00 na návsi.

Střípky z historie
Mnozí z nás jistě pamatují budovu pivovaru,
která dominovala naší návsi. Málokdo však
ví, že ukončení vaření piva v Horním
Dvořišti souvisí s úmrtím sládka pana
Kašpara Dobusche, který je pohřben u zdi
našeho kostela.

ROZPIS DOMÁCÍCH MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ – jaro 2010/11
KATEGORIE
Přípravka
Muži
Muži
Přípravka
Muži
Muži
Muži
Přípravka
Muži

DEN
So.
So.
So.
So.
So.
Ne.
So.
So.
So.

DATUM
16. 04. 2011
16. 04. 2011
07. 05. 2011
21. 05. 2011
21. 05. 2011
05. 06. 2011
25. 06. 2011
25. 06. 2011
23. 07. 2011

HODINA
09 : 30
13 : 00
13 : 30
10 : 00
13 : 30
15 : 00
12 : 00
15 : 00
08 : 30

SOUPEŘ
Větřní, Křemže
Pohorská Ves
Křemže „B“
Větřní, Křemže
Romo Český Krumlov
Velešín „B“
Turnaj ve velké kopané DOKOPNÁ“
Exhibice s rodiči „DOKOPNÁ“
Turnaj v malé kopané

Do Zpravodaje můžete přispívat i Vy, naši spoluobčané a čtenáři. Budeme potěšeni Vašimi náměty a
postřehy, které nám zašlete na e-mail obecnizpravodaj@email.cz, nebo příspěvek můžete vhodit do
schránky na Obecním úřadu. Problémy kolem našich vesnic se nemusí probírat jen doma, na ulici nebo
v hospodách. Noviny jsou tady od toho, aby se v nich o věcech důležitých mohli vyjádřit i ti, kdo mají
jiný názor. Na osočující a urážející anonymy nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
392 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 180 výtisků
Uzávěrka 3. čísla: 20.6.2011
Evidenční číslo MK ČR E 19945
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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