Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 1/2013

Ročník: III

28.února 2013

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás opět takto oslovit jako laskavé čtenáře našeho „Zpravodaje“, který snad již
můžeme považovat za tradiční formu pravidelného, celoročního bilancování své práce, všech
událostí a veškerého dění v obci. Před třemi lety jsme se rozhodli podávat Vám formou písemného
buletinu souhrnné informace o všem důležitém a podstatném, co se obce týká a co by Vás mohlo –
či dle našeho názoru i mělo – zajímat. Když jsme v únoru roku 2010 připravovali jeho první číslo,
určili jsme si jeho poslání: poskytování informací – ale nejen ze strany vedení obce a obecního
úřadu, ale i naopak, všeobecně. Všechny složky našeho veřejného života, zájmové i jiné
organizace, podnikatelé i jednotliví občané mají na stránkách našeho „Zpravodaje“ otevřený
prostor ke svým sdělením. Velmi bychom uvítali, kdyby v budoucnu byla ještě více využívána tato
otevřená možnost předkládat svá mínění či návrhy, zprávy o situaci toho kterého subjektu, o
výsledcích jeho činnosti, úspěších i potížích, zdarech i problémech. Věřím, že i takový přístup by
inspiroval nezbytnou, užitečnou spolupráci a posiloval objektivní pochopení.
pořízení mobiliáře do dětských hřišť a koutků
 rozpočtovou změnu č. 9 /2012 a č. 10/2012

Usnesení č. 18

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
ze dne 27. 12. 2012
 rozpočet DSO Vyšebrodska na rok 2013
 informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
obce
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
Usnesení č. 19
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze
 směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
dne 7. 2. 2013
rozsahu
 podání žádosti do POV 2013 – opatření č. 3 na
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1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatelé
zápisu
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva program obce a jejich splnění
 průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok
2012
 hospodaření příspěvkových organizací za rok
2012
 rozpočtovou změnu č. 11/2012
 rozpočtovou změnu č. 1/2013
 zřízení bankovního účtu u ČNB

Poplatek za odvoz odpadu v r. 2013
Poplatek za jeden vývoz (popelnice) komunálního
odpadu je v roce 2013 stanoven na 38 + 15% DPH,
tj. 44,- Kč.

Apelujeme na všechny občany naší obce, aby
veškerý odpad z domácností třídili a do popelnic
ukládali opravdu jen odpad zbytkový, protože vývoz
popelnic na skládku je jednou z nejnákladnějších
položek při likvidaci odpadů. Jinými slovy - čím
více odpadu bude uloženo do popelnic nebo
kontejnerů (na skládku), tím vyšší poplatek budeme
všichni platit!! Využívejte všechny dostupné
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 hospodaření v obecních lesích za rok 2011 a možnosti třídění odpadu v naší obci (plasty, sklo a
2012 a plán hospodaření na rok 2013, tak jak jej papír) - kontejnery jsou umístěny na návsi před
Obecním úřadem, na nádraží u kuchyně a v Českém
předložil a přednesl OLH /obec.lesní hospodář/
 informaci o plánované kontrole (audit) z Heršláku před bývalou rotou. Biologický odpad patří
na kompost, zbytkový do popelnice.
Krajského úřadu
Bohužel - varianta, že někdo nevlastní popelnici a
 informaci o úpravách smluv s Telefonicou O2
tvrdí, že žádný odpad nemá nebo že odpad sám
 informaci o vedení kroniky obce
odváží - již dle nového zákona o odpadech
 informaci o výměně oken v č.p. 34
neobstojí!!!
 informaci
o
konání
příštího
zasedání
zastupitelstva obce
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
 OLH předložit při příštím zasedání ZO
seznámení s hospodařením v obecních lesích za
rok 2013 a výkaz zisku a ztrát
 doporučuje starostovi obce věnovat Centru pro
zdravotně postižené JČ kraje o.s. finanční dar na
činnost ve výši 1000,- Kč
 pověřuje starostu, aby zřídil bankovní účet u
ČNB nejpozději do 1. 4. 2013
 zamítá nabídku firmy FINANCE Zlín, a.s. na
odkup akcií
Poznámka: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k
nahlédnutí na obecním úřadě Horní Dvořiště.

Poplatek ze psů v r. 2013

Termíny svozu tříděného odpadu-r. 2013
PLAST – pravidelně každé pondělí
PAPÍR – 1 x za 14 dnů (vždy ve čtvrtek), tj.: 28.2.,
14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7.,
18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11.,
21.11., 5.12., 19.12.

SKLO – 1 x za 4 týdny (vždy v pondělí),
tj.: 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 15.7., 12.8., 9.9., 7.10., 4.11.,
2.12., 30.12.

Zároveň je nutné do kontejnerů na tříděný odpad
ukládat opravdu jen to, co do nich opravdu patří. V
opačném případě je tento odpad likvidován jako
komunální a tím dochází opět ke zvyšování nákladů,
které nakonec zaplatíme my všichni.

(1) Poplatek ze psů platí držitel
psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce
Horní Dvořiště.
(2) Poplatek se platí ze psů
starších 3 měsíců a je splatný do 31.března 2013.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kč
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-databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na
webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz,
Oznamujeme občanům, že k 31.březnu 2013 dojde která je díky mobilní aplikaci dostupná kdekoliv,
ke zrušení pevné linky ve zdravotním středisku v -vybrané vzory právních listin a podání vypracované
Horním Dvořišti. Od 1.dubna 2013 bude v provozu pro konkrétní účel,
nové O2 mobilní telefonní číslo:
-mnoho různých informací a publikací pro
+(420) 606 071 147
spotřebitele zaměřených na nejrůznější aspekty
spotřebitelských práv (předváděcí a podomní prodej,
nákupy přes internet, telekomunikace, cestování,
Závodní kuchyně Horní Dvořiště
potraviny a mnohé další),
Nabízí závodní stravování.
- denní stravování pro občany od pondělí do pátku -samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky
určenou k volné distribuci
- možnost dovozu v
jídlonosiči domů
Adventní neděle s Dvořišťanem
- výroba minutek
Oběd z jídelníčku je
nutno objednat do 8.00
hodin (stačí telefonicky)
- tel.972545531.

Nové telefonní číslo ve zdravotním
středisku

Cena jednoho oběda je
70,- Kč.
Jídelní lístek na aktuální týden je uveřejněn na
internetových stránkách obce:
www.hornidvoriste.cz /Závodní kuchyně/

Třetí zimu se členové volného sdružení Dvořišťan

Z dopisu Občanského sdružení spotřebitelů
scházejí na adventních nedělích, jen tak „vypadnout“
TEST
z vánočního shonu, popovídat s přáteli a sousedy.
Nejznámější aktivitou Občanského sdružení
spotřebitelů TEST je vydávání časopisu dTest s
výsledky nezávislých a objektivních testů zejména
potravin, domácích spotřebičů, elektroniky,
výrobků pro děti, finančních a jiných služeb.
Kromě toho upozorňujeme na nebezpečné
výrobky, každý rok zodpovídáme desetitisíce
spotřebitelských dotazů ohledně reklamací,
odstupování od smluv apod. a usilujeme o zlepšení
postavení spotřebitelů také v dalších oblastech. I
občané Vaší obce se mnohokrát denně ocitají v roli
spotřebitelů a ne vždy se to obejde bez komplikací.
V takových situacích je důležité znát svá práva i
povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu.
Nabízíme proto i Vašim občanům bezplatně:

Tak tomu bylo i v roce 2012. Celkově musíme
konstatovat, že počasí nám nepřálo a jen silní jedinci
dorazili. Druhá adventní neděle byla jako vždy u
Nosků, fičelo, padal sníh, ale i tak jsme si to užili.
Druhá svíčka na putovním věnci zahořela a ti co
přišli, dokázali, že ani déšť ani sníh na nás neplatí.

To samé se opakovalo o týden později na třetí
adventní neděli u Víznerů. To pro změnu pršelo a
všichni přítomní vzali za vděk přístřeškem na dvoře
jejich domu. Ale všichni zúčastnění se dobře
pobavili. Třetí svíce na věnci občas ve větru zhasla,
ale nám to na náladě neubralo. Čtvrtá adventní
neděle se konala u Vaňků a jedině tam nám počasí
nevadilo, protože naší společnosti
poskytli
vyklizenou garáž a svíce na věnci nezhasínala.
- poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes Nutno podotknout, že po všechny adventní neděle se
telefon 299 149 009 (prac.dny 9-17 hodin, běžný ochutnávalo cukroví a specialitky, které hospodyňky
telefonní
tarif),
či
přes
internet
na upekly, uvařily. Všechny adventy probíhaly v
přátelské atmosféře a snad trochu pomohly duchu
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna,
vánoc prožít šťastné a veselé.
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A tak jen podotýkám, jestli má někdo přebytek
energie, ať zajde za starostou obce a ten mu jistě
A je po vánocích, letos na blátě a dešti! I v den
poradí, jak ji využít ku prospěchu všem a ne ku
pochodu tříkrálového, 6.1. dopoledne prší. Ale
škodě!!
před srazem účastníků déšť ustává a ti
nejodvážnější přijdou na náves. Rozdělíme roucha Nosková Jindřiška

POCHOD „TŘÍKRÁLOVÝ“

Vzpomínka na sněhuláka

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny občany i děti na vynášení
„MORANY“ – loučení se zimou, které se uskuteční
v sobotu 23.března 2013 ve 13.00 hodin. Morana
bude nesena od Nosků přes vesnici k rybníčku „Pod
Lavičkou“, kde bude Morana spálena.

a koruny třem králům a vyrážíme, přestože
předpověď počasí není příznivá. Vyrážíme směr
Klopanov. Tímto se omlouváme všem, jejichž
Živý Betlém
domovy jsme nenavštívili, ale nedá se vše stihnout.
Tak to tu ještě asi nikdy nebylo!
Naši králové Kašpar, Melichar a Baltazar obešli s
koledou stavení směr Heršlák a popřáli hodně štěstí
v roce 2013.
Došli jsme vycházkovým krokem do Klopanova,
kde nás čekala poslední koleda a pohoštění u
Šnobrů a opět začalo pršet!! Takže po krátkém
občerstvení jsme vzali za vděk odvozem autem.
Děkujeme všem statečným, kteří se zúčastnili,
všem kteří nás přivítali a vyslechli naší koledu a
snad za rok znovu.
Krátké NECHÁPU!!

Dne 23. 12. 2012 v podvečer u nás na návsi poprvé
Nepochopím, proč NĚKDO vytáhne tyče cestářům,
ožil Betlém. Jako mávnutím kouzelného proutku
sotva je dají kolem cest!!
ustalo deštivé počasí a náves se proměnila v zemi
Nepochopím, proč NĚKDO zapálí stoh slámy!!!
izraelskou. Zrození Ježíše Krista, příběh který
začínal andělským zvěstováním Marii, pokračoval
Nepochopím, proč NĚKDO povalí sněhuláka ze
slámy, který může dělat radost až do jara (povalen putováním do Betléma, narozením Ježíška a
příchodem Tří Králů. Den před štědrým večerem
byl v noci 29.12.2012 )!!!!
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nám jej připomněli naši herci v dobových
kostýmech. Celý příběh provázely zpívané koledy
za doprovodu živé hudby a mnozí diváci se
přidávali ke zpěvu. Jako poslední zazněla
nekrásnější vánoční píseň „Narodil se Kristus pán“,
jež zněla po celé návsi a připomněla krásný
vánoční čas. Pro zahřátí se podával vánoční punč
jak pro děti, tak pro dospělé. Touto cestou chceme
poděkovat všem, kteří podali pomocnou ruku při
přípravě představení a hlavně panu starostovi.
Největší poděkování patří divákům, kteří se
dostavili i přes nepřízeň počasí. Doufáme, že za
rok Betlém opět oživne.
Těšíme se na vás.
Monika Kremlová

Vražda U Kameníka

A kdo že byli naši herci?
Josef: Pavel Dolný
Marie: Martina Krejčová
Archanděl: Marcela Houdková
Andílci: Maruška Nekužová, Eliška Dolná
Pastýři: Jaroslav Německý, Radim Nekuža
Sousedky: Alexandra Dolná, Monika Kremlová
Hospodská: Anna Ďurková
Tři králové: Luboš Kreml, Petr Matějka ml.,
Pavel Ďurkov
Hudba a zpěv: rodina Lendackých
Vypravěčka: Martina Štoudková
Režie: Tereza Dašková

V únoru 1919 vyšel v Lineckém týdeníku tento
článek:
Horní Dvořiště – 8.2.1919
V neděli na konci ledna roku 1919 procházela
skupinka chlapců okolo domu U Kameníka
(Steinhäusel), který stojí na samotě u lesa. Bylo jim
divné, že všechna okna jsou zakrytá a okolo domu
nejsou ve sněhu žádné stopy. Klepali, bouchali,
avšak nikdo jim neotevřel. Když do domu vnikli
oknem, naskytl se jim hrůzostrašný pohled. Uviděli
na podlaze ležícího mrtvého muže, pobodaného na
Největší uznání patří malým i velkým „hercům", těle a hlavě. V posteli uviděli ubitou ženu i s
kteří ochotně a trpělivě svůj čas dávají v prospěch pětiletou dcerkou s částečně ohořelými obličeji.
Dobytek ve stájích byl vyhladovělý a pouze jedna
a pro radost druhých.
kráva a jedno prase jevily známky života, avšak brzy
též pošly. Vražda se musela stát tak dva týdny před
objevením. Pachatel se snažil svůj čin zahladit
ohněm. Shořela však jen jedna strana postele. Tento
čin nebyl nikdy objasněn.
V kronice Horního Dvořiště o tomto případu není
zmínka, avšak to bude zřejmě způsobeno tím, že
Klopanov spadal pod obec Kodetschlag (Jenín). Po
malém pátrání se mi úplnou náhodou podařilo zjistit,
že zavraždění se jmenovali Matthäus, Cäcilia a
Maria Benda. V té době byl tento čin označen za dílo
ďábla a aby bylo možné dům obývat, musel prý být
vysvěcen knězem. Časem se začaly objevovat i
úvahy, že viníky mohli být propuštění ruští vězni,
kteří se za každou cenu snažili dostat domů.
Dnes, když procházíme lesem okolo místa, kde stál
dům U Kameníka, tak nás jen těžko napadne, že ta
halda sutin měla tak hrůzostrašnou historii a jistě
mnozí z nás budou k tomuto místu přistupovat jinak,
než jen k hromadě kamení.
HL
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Všem jubilantům přejeme spoustu krásných dní,
mnoho štěstí,
pevné zdraví,
úsměv po celičký den,
plnou náruč radosti,
k tomu žádné starosti.

Plán kulturních akcí v obci
23.3. (sobota) Vítání jara-vynášení Morany
23.3. (sobota) Dětský karneval
23.3. (sobota) Maškarní ples
31.3. (neděle) Velikonoční koncert v kostele
17.4. (středa) Setkání seniorů
30.4. (úterý) Stavění máje, lampiónový průvod

Pranostiky na únor

Statistika obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu v obci ke dni 31.12.2012

Kategorie

počet

Dospělí
399
Dospělí-muži
197
Dospělí-ženy
202
Děti 0-18 let
100
_____________________________________
Celkem obyvatel:
499
Průměrný věk obyvatel: 38 let
Narození v r. 2012: 6 (4 dívky, 2 chlapci)
Úmrtí v r. 2012:
5 (4 ženy, 1 muž)

Blahopřejeme k narozeninám

Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Sněhový únor, sílí úhor.
Suchý a chladný únor, horký srpen.
Pranostiky na březen
Březnové slunce má krátká kopí.
Studený březen, mokrý máj.
Hřmí-li v březnu, v máji sněží.
Březen bez deště, duben bez trávy.

v lednu oslavili:
Slávka Zelendová
Marie Ďuráková
Anna Kameníková
Anna Nekužová
Miloslava Szuchanská
Jaroslav Lavička

87 let
87 let
70 let
65 let
65 let
60 let

v únoru oslavili:
Margeta Korchová
Blažena Havelková
Antonín Čížek

89 let (*19.02.)
75 let (*23.02.)
70 let (*07.02.)

(*09.01.)
(*20.01.)
(*07.01.)
(*17.01.)
(*25.01.)
(*10.01.)

Vánoční mše
Na štědrý večer 24.12.2012 ve 22 hodin
proběhla v kostele Sv.Michaela mše, kterou
sloužil sám převor z kláštera Vyšší Brod Jan
Justýn
Berka.
Paní
Petra
Tomanová
z Rožmberka dala dohromady sbor dětí ze
základní školy TGM, dobrovolných zpěváků
naší obce a hudebního tělesa rodiny Krutských
z Vyššího Brodu. Vánoční mše se v našem
kostele nesloužila několik desítek let a měla
opravdu velkou účast.
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R O Z P O Č E T
dle odvětvového členění (paragrafů)
Par

Název paragrafu/název třídy

0000
0000
1031
1032
1039
2219
2310
2321
3113
3141
3314
3326
3349
3399
3419
3421
3519
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3723
3725
3745
5512

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
4 PŘIJATÉ DOTACE
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních
Ostatní záležitosti lesního ho
Ostatní záležitosti pozemních
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních v
Základní školy
Školní stravování při předškol
Činnosti knihovnické
Pořízení,zachování a obnova ho
Ostatní záležitosti sdělovacíc
Ostatní záležitost kultury, cí
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a ml
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozv
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (
Využívání a zneškodňování komu
Péče o vzhled obcí a veřejnou
Požární ochrana - dobrovolná č

R O Z P O Č E T

roku:

Par

Název paragrafu/název třídy

6112
6118
6171
6310
6320
6399
6402

Zastupitelstva obcí
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finan
Pojištění funkčně nespecifikov
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých l

C E L K E M

:

2013

SCHVÁLENÝ
příjmy
4469000.00
150000.00
0.00
1000000.00
0.00
0.00
70000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
410000.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
300000.00
84000.00
0.00
5000.00
30000.00
150000.00
0.00
30000.00
0.00
0.00

ROZPOČET
výdaje
0.00
0.00
150000.00
400000.00
150000.00
78000.00
240000.00
150000.00
1150000.00
350000.00
46000.00
0.00
2000.00
100000.00
20000.00
0.00
51000.00
100000.00
4000.00
150000.00
6000.00
369000.00
150000.00
80000.00
0.00
338000.00
56000.00

2013

dle odvětvového členění (paragrafů)

0000 8 Financování

roku:

SCHVÁLENÝ
příjmy

ROZPOČET
výdaje

0.00
0.00
24000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

756000.00
0.00
1078000.00
10000.00
60000.00
280000.00
0.00

0.00

410000.00

6734000.00

6734000.00

Pro dobrou náladu
U cirkusového stanu sedí muž v pruhovaném tričku a usedavě pláče. Jde kolem pan
Kaděra a ptá se: "Proč tak naříkáte?" "Umřel nám slon." "To jste ho musel mít moc rád,"
obdivuje se pan Kaděra. "Ani ne, ale já mu musím kopat hrob!"
_______________________________________________________________________
Obrovský pes s peněženkou v tlamě vejde do řeznictví, položí peněženku na pult a posadí
se před vitrínu s masem. "Tak co to bude chlapče?" ptá se řezník žertem. "Chtěl bys
masíčko?" "Haf!" štěkne pes. "Hm," přikývne řezník. "A co to bude? Játra, slanina,
roštěná..." "Haf!" přeruší ho pes. "A kolik té roštěné chcete? Půl kila, kilo..." "Haf!"
oznámí pes. Ohromený řezník maso zabalí a z peněženky si vezme peníze. Když pes
odchází, řezník se ho rozhodne sledovat. Pes vejde do činžáku, vystoupí do druhého patra a začne
škrábat na dveře. Vzápětí se dveře otevřou a nějaký muž začne psovi nadávat. "Proč na něj křičíte?" ptá
se užaslý řezník. "Tak chytré zvíře jsem v životě neviděl!" "Chytré?" opáčí muž. "Tenhle týden si už
potřetí zapomněl klíče!"
___________________________________________________________________________________
Do hydrometeorologického ústavu volá rozzuřený muž: „Už dva dny vynáším ze sklepa v kýblech to
vaše polojasno!”

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční

ve čtvrtek 4.4.2013 od 17.00 hodin.
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