Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 2/2013

Ročník: III

29.dubna 2013

Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě konečně přišlo jaro, snad nejoptimističtější roční období v
roce, plné barev, dobré nálady, příjemného počasí a hlavně: do další zimy je
hodně, hodně daleko. Jaro je ideální pro očistu vlastní duše, načerpání nové
energie a síly pro nadcházející rok. Znáte to ze života. Kdo odpustí a nedá se
zavřít do vězení nenávisti, pomsty, uraženosti atd., otevírá cestu k novému
životu ve vztazích. Můžeme říci, že vynáší smrt a vítá nové jaro ve vztazích.
K jaru patřily různé lidové tradice, např. vynášení smrtky, vítání jara. Byly
to radostné chvíle. Lidé byli rádi, že přežili zimu, která nejen umrtvovala
život v přírodě, ale často i člověka (prochladnutí, hlad, nemoce). Dnes to tak
nepociťujeme, jelikož dokážeme úrodu zabezpečit a distribuovat a zajistit si
tak potřeby pro život i v nepříznivých klimatických podmínkách. Přejeme všem, aby se Vám
podařilo z jarního sluníčka načerpat co nejvíce úsměvu, pohody a dobré nálady pro dobré výkony
ať už v zaměstnání, nebo kdekoliv jinde.

Usnesení č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 04.04. 2013
Navržený program:
 Zahájení a určení ověřovatelů zápisu (§ 95,
odst. 1, zákona o obcích) a zapisovatele +
schválení programu
 Kontrola usnesení
 Informace o podaných žádostech o poskytnutí
dotace
 Informace o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 a nápravná opatření
 Rozpočtové opatření č. 2/2013
 Různé

 Diskuse a závěr
Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- zastupitelstvo uložilo starostovi uplatnit návrh na
zapsání obecních lesů vůči katastrálnímu úřadu v
zákonné lhůtě – splněno, žádost podána dne 21. 03.
2013
- doporučilo starostovi obce věnovat Centru pro
zdravotně postižené JČ kraje o.s. finanční dar na
činnost ve výši 1000,- Kč – splněno 27. 02. 2013
odesláno na účet
- pověřuje starostu, aby zřídil bankovní účet u ČNB
nejpozději do 1. 4. 2013 – splněno 19. 02. 2013 –
(na základě doporučení z Krajského úřadu a po
dohodě s hospodářkou obce vyloučil možnost účtu
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u ČNB, k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání
převáděných správcem daně obci podle zákona (§2 odst.1,2 zákona č.420/2004Sb.). Konkrétně se
upravujícího rozpočtové určení daní)
jedná o chybu dle:§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů
a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
Zastupitelstvo obce schvaluje :
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zápisu
§ 15 odst. 1, Pč 4 vč. 449/2009 Sb. Schválený
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v
zastupitelstva obce a jejich splnění
 spoluúčast 30% celkových nákladů u podaných odlišné podobě. Kontrolou Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M (sestaveného k
žádostí o granty u JČ kraje
31.08.2012) bylo zjištěno, že příjmy i výdaje
 rozpočtové opatření č. 2/2013
schváleného rozpočtu ve výkazu jsou o částku 50
 vyloučení možnosti použití účtu obce u ČNB,
 příjmu výnosů daní nebo podílu na nich 000,- Kč vyšší, než přijmy a výdaje rozpočtu
převáděných správcem daně obci podle zákona schváleného zastupitelstvem obce dne 24. 11. 2011.
Ve výkazu byl navýšen paragraf 2310 – Pitná voda.
upravujícího rozpočtové určení daní

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Informace z jednání o dopravní obslužnosti
obce

 informaci o plánované odstávce dodávky
elektrické energie v obci Horní Dvořiště a Český
Heršlák
 informaci o dopravní obslužnosti obce
 informaci o výběrovém řízení na zaměření
obecních lesů (starosta informoval, že v návaznosti

Starosta obce informoval přítomné, že dne 07. 03.
2013 absolvoval s místostarostou pracovní schůzku
ohledně dopravní obslužnosti. Zápis z jednání
předložil k nahlédnuti. Ze schůzky vyplývá, že
požadavek obce na zastavování rychlíků v obci
stále trvá. Dále obec požaduje zajištění návaznosti
spojení na R 1545 z obce Rybník do Horního
Dvořiště (okolo 17:00 hodin). Jako poslední
požadavek měl starosta ke školnímu autobusu č.
330002 spoj 21 (v H.D. 14:21 hodin), zda by bylo
možné, aby tento spoj zajížděl až do Českého
Heršláku a to hlavně z důvodu možnosti využití
tohoto autobusu (před)školáky z Rožmberka, jež
navštěvují naši školu, popřípadě k nám do školy
mohli dojíždět další žáci.

na povinnost obce zapsat na LV vydaný obecní
majetek, tak vyhlásil výběrové řízení na geodetické
práce. Oslovil čtyři geodetické kanceláře a výzvu
vyvěsil na úřední i elektronickou desku obce. Do
výběrového řízení se nakonec přihlásilo pět firem a
komise ve složení Kemény – starosta, Lendacký H. –
místostarosta a Žufa – OLH vybrala G plán, s.r.o., se
kterou starosta uzavřel smlouvu, jenž byla nedílnou
součástí žádosti návrhu na zapsání obecních lesů vůči
katastrálnímu úřadu v zákonné lhůtě)

 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce
 informaci o opatření k nápravě chyb a
Informace o podaných žádostech o
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
poskytnutí dotace
 starostovi obce věnovat Domovu pro seniory Starosta obce informoval, že zažádal na základě
Kaplice finanční dar na činnost ve výši 1.000,-Kč pověření zastupitelstva o grant na živou kulturu
(obec byla oslovena Domovem pro seniory Kaplice o (dětský den) ve výši 92.000,- Kč se spoluúčastí
finanční příspěvek či věcnou pomoc na činnost v obce 30% celkových nákladů a dále zažádal ve
jakékoliv výši. Z diskuze vyplynulo, že zastupitelstvo spolupráci s Josefem Korchem o granty (investice
doporučuje starostovi uvolnit finanční dar ve výši a neinvestice) na podporu jednotek sborů
1000,- Kč)
dobrovolných hasičů obcí JČ kraje v celkové výši
374.000,- Kč se spoluúčastí obce 30% celkových
Informace o výsledku přezkoumání
nákladů. Dále bude zažádáno o grant na obnovu
hospodaření obce za rok 2012 a nápravná
drobné sakrální architektury (Kaple na Kalvárii) ve
opatření
výši 65.000,-Kč se spoluúčastí obce 30%
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o
celkových nákladů. Poslední žádosti o grant byly
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
podány ve spolupráci ČeVak a.s. a to z programu
2012. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že byla
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
zjištěna jedna chyba a nedostatek, který nemá
infrastruktury(vodovod,kanalizace).
závažnost nedostatků uvedených v §10 odst.3
zákona č.420/2004Sb. pod písmenem c), které jsou
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Dočasná pracovní doba na duben, květen:

Rozpočtové opatření č. 2/2013

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 2/2013 a předložil ho ke schválení.
Podrobnosti doplnila hospodářka obce paní Ing.
Baudyšová Helena. Příjmy i výdaje jsou
vyrovnané. Rozpočtové opatření č. 2/2013 řeší ve
výdajích opravu kaple na Kalvárii, maškarní ples a
právní pomoc u soudu a v příjmech nájem za
honitbu a pořádání maškarního plesu.

XXX
13:30 - 17:00
08:00 - 11:30
XXX
XXX
13:30 - 17:00
08:00 - 11:30
XXX
08:00 - 11:30
XXX

MORANA
S končící zimou a přicházejícím jarem je spojeno i
vynášení Morany. Jedná se o západoslovanský
zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Je velmi
zajímavé, že rituál vynášení Morany, i přes
tisícileté potírání pohanských rituálů, se dodnes
zachoval. Figurína, která zosobňuje smrt, zimu,
nemoci a veškeré zlo má přichystaný krutý osud.
Na většině území má podobný průběh: Morana se
vynáší na smrtnou neděli či den předem. Předem se
též připraví figurína Morany. S touto figurínou se
obejde ves za doprovodu říkanky, koledy. Pak je
Morana vynesena za ves a vhozena do tekoucí
vody ( a někdy i zapálena a ukamenována).V
různých krajích jsou odlišnosti. Na Jičínsku
figurínu donesou k lesu, kde ji roztrhají. Na Hané
je místo figuríny vhozena do vody dýně. V
Beskydech se místo figuríny vybralo děvče

Informace pro poplatníky daně
z nemovitostí v r.2013
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou
výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31.srpna a do 30.listopadu
zdaňovacího období
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31.května a do 30.
listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000
Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do
31.května zdaňovacího období. Ke stejnému datu
lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší
částce. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší
než daň přiznaná daňovým subjektem nebo je-li
daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z
nemovitostí vyšší než poslední známá daň a lhůta
splatnosti daně podle hromadného předpisného
seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní
lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného
předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je
splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená
náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh
úroku z prodlení.

Pošta Horní Dvořiště - změna provozní
doby od 1.4.2013 – do 31.5.2013

převlečené za stařenu. To bylo vyvedeno chlapci do
lesa a tam ponechána jako Zima. Děvčata pak pro
ni došla, převlékla ji do nových šatů a zpátky
tančila jako léto.

PSČ 382 93
Sídlo : Horní Dvořiště č. p. 32, v přízemí

No a u nás jsme už po třetí figurínu Morany
připravovali týden dopředu. Několik z nás se sešlo
a Moranu vytvořilo. Pravda, letos byla nějaká
hubená, ale doba je zlá..!!

Odpovědná vedoucí : Michaela Německá
Telefon : 380 747 948
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nedočkavě těší na dětský karneval. Nebylo tomu
jinak ani letos. 23.března v odpoledních hodinách
se zaplnil sál na nádraží pohádkovými, zvířecími a
dalšími postavičkami.

23.dubna jsme se sešli v odpoledních hodinách u
Nosků a začala obchůzka s Moranou po vsi.
Někdo otevřel, vyslechl koledu, někdo ne. Počasí
bylo příznivé a Moranu jsme spálili u rybníčka

„Já tak rád trsám, trsám“. Takto zní nejznámější
píseň z pohádky Madagaskar. Melmen, Alex a
komediant Márty se při svém putování do New
Yorku zatoulali do hornodvořišťského sálu. Jejich
krásná pohádka trochu jinak rozesmála malé i
velké diváky. Cesta zvířátek k domovu je někdy
hodně trnitá a složitá. O tom se nakonec přesvědčí i
naše zvířátka. Ředitel cirkusu, který naše hrdiny
angažuje, si od nich hodně slibuje. Situace se však
komplikuje. Ve chvíli, kdy si všichni s chutí dají
hamburger a udělá se jim po něm špatně.
Představení se nepovede, jsou z angažmá vyhozeni
a musí dál putovat po světě. Cesta je zavede až do
dalekého Las Vegas. Ovšem tučňáci, kteří naše
kamarády doprovázejí, si cestou odskočí do
Casina. Jelikož štěstí přeje připraveným, tak
vyhrají spoustu peněz, koupí letadlo a společně se s
našimi hrdiny vrací do vytouženého New Yorku.

Pod Lavičkou. Ale nepodařilo se nám jí utopit,
protože rybník byl zamrzlý. A jak všichni víme,
zima se vrátila v plné parádě. Všichni jsme si s
radostí opekli prvního jarního buřtíka a vydali se k
domovu. Snad to příští rok vyjde líp. Děkujeme
Krásný příběh rozesmál malé i velké diváky. Děti
všem sousedům, kteří nám otevřeli a vyslechli naši
si po promenádě masek společně se zvířátky
koledu a hlavně malé koledníky pohostili něčím na
zub.
Smrt nesem ze vsi, nový líto do vsi
Buďte páni veselí s červenejma vejci.
Buďte páni veselí na tu smrtnou neděli.
Smrt jsme vám vynesli nový líto přinesli.
Ať se Vám vše zlé v následujícím roce vyhne.

Dětský maškarní bál
Jako každý rok ke konci zimy se děti již
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vesnické maškarní zábavy. Úroveň masek a
nápaditost kostýmů neznala mezí. Potkat jste mohli
čarodějnici, zdravotní sestřičky a lékaře, klauna,
kašpárka, Manku a Rumcajse, Pata a Mata, ale i
lehké ženy odlehčených mravů, které neměly
žádné tajemství. Upřené pohledy naznačovaly, že
asi dorazila i nějaká celebrita. A skutečně: do
Horního Dvořiště zavítal Elvis Presley-„Král Rock
'n' Rollu“.

zasoutěžily a zatančily. Všichni se jistě dobře
pobavili. Děkujeme tímto všem účinkujícím za
úžasné divadlo a spoustu zábavných her.

Maškarní ples dospělých
Podvečerní hodiny v sobotu 23.3., kdy byli malí
hrdinové již dostatečně vyřáděni, ukončily dětský

Soutěž o nejlepší masku měla tu nejvyšší úroveň.
Volba byla velmi těžká a je nám líto, že na některé
zdařilé masky se nedostalo. Opět se ale potvrdilo,
že ti, kteří chtějí vyhrát, musí předvést i kvalitní
„šou".
Nechyběla ani tombola. Nálada byla
vynikající, hudba skvělá a lidé naprosto úžasní.
Všem zúčastněným moc a moc děkujeme.
Jsou akce, které se u lidí chytnou a stanou se
krásnou tradicí. Všem, kteří pomohli s organizací,
velmi děkujeme!
karneval. Nastal čas na přípravu sálu na maškarní
ples pro dospěláky, který se v naší obci konal po

Setkání seniorů
Ve středu 17.dubna se v zasedací místnosti OÚ
konalo setkání seniorů. Po úvodním přivítání

dlouhé odmlce. Obec ve spolupráci s dobrovolníky starostou bylo k vidění vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
uspořádala ples v podobě nenapodobitelné TGM. K tanci a poslechu hrál Kája a Pepa z
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Kaplice. Celé odpoledne probíhalo v přátelské krajského. V Č.Budějovicích obsadil 2. místo, od
atmosféře. Pro všechny hosty bylo připraveno vítězství ho dělil pouhý bod. Úspěch těší o to více,
bohaté občerstvení. Děkujeme všem účinkujícím že se tento žák učí německy teprve třetím rokem,
avšak s chutí, se zájmem a hlavně pro život.
Sleduje i televizní vysílání v originále.
Toto vše je podstatou jeho skvělého výkonu.
Gratulujeme, jsi šikula Honzíku a přejeme mnoho
dalších úspěchů ve studiu nejenom německého
jazyka.

Poděkování
Tímto bych chtěla zpětně poděkovat, což si
myslím, že až tak nevadí, za zařízení autobusu
hlavně pro děti, kteří přijíždí z kaplických škol do
H.Dvořiště ve 14.21h. Je to velmi příjemné, když
rodiče nemusí jezdit k zastávce u Pečenky nebo
prosit ostatní rodiče, aby přivezli jejich ratolesti.
Tímto mluvím za sebe, jelikož jsem jezdila pro své
děti, ale nemám kamion a ostatní děti musely jít
pěšky i v mrazech. Někdo je sice vzal, ale našli se i
lidé, kteří raději dělali, že nemají v autě místo.
Proto bych chtěla poděkovat starostovi a
zastupitelstvu obce, že to dokázali zařídit, což
velice oceňuji.
Je smutné, když se člověk snaží a ostatní tu radost
berou!!! Další věc je např.sněhulák u Nosků. Velice
se mi líbil. Když jsem šla kolem, bylo na co
koukat. Bohužel jsou mezi námi tací, kteří dokážou
jenom ničit. Osobně se akcí Dvořišťanu
neúčastním, ale to ještě neznamená, že se mi to
nelíbí – neboli neuznávám.Velice uznávám, že jsou
mezi námi lidé, kteří mají smysl pro život a jsou
ochotni něco dělat pro naši vesnici např.:dětský
den,
karneval
Tři
králové,
atd......................................................... Jelikož je to
i pro mé děti, tak všem velice děkuji. Nevidím na
tom nic špatného poděkovat, i když ne osobně, ale
přes Horňáček, který mně vždy potěší.
Marcela Rozsnyová

dětičkám a jejich paní učitelkám za hezké
vystoupení. Všem hostům z řad našich seniorů ,
kteří se přišli odreagovat od všedních dní, za
účast.

Úspěch Honzíka Ordögha
Naši velkou gratulaci zaslouží
nenápadný žák 9. B ZŠ Fantova
v Kaplici Jan Ordögh, který žije
mezi námi a navštěvoval ZŠ
TGM v Horním Dvořišti. Dosáhl
opravdu skvělého úspěchu. Na
olympiádě v němčině obsadil v
okresním kole v Č. Krumlově 1.
místo a postoupil do kola

Vzpomínka na zimu
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Tohoto soba vytvořila ze sněhu Terezka Slaninová. vytvořen z velké části na základě dochovaných
Bohužel se nedočkal tání, ale někdo jej rozbil, jak pramenů uložených ve Státním okresním archívu
je zde „dobrým zvykem“.
Český Krumlov. Není žádný důvod tomuto
dokumentu nedůvěřovat. Nejlepší důkaz nám však
poskytnul pan Josef Seidel z Českého Krumlova.
Na fotografii, pořízené z počátku minulého století,
Křížová cesta – zastavení číslo 12
je prokazatelně vidět zastavení číslo 12. Fotografii
v datové verzi a ve velkém rozlišení jsem zakoupil
Henrich Lendacký ml.
přímo v muzeu Seidel Český Krumlov. Návštěvu
V poslední době se stále objevují připomínky ke
tohoto muzea všem doporučuji.
křížové cestě v Horním Dvořišti. Prý se jedná o
neúplný soubor kamenných kapliček. K celistvosti
totiž „údajně“ chybí ještě kamenné zastavení číslo
Životní jubilea oslavili
12. Již v roce 2008 zastupitelstvo Obce Horní
Dvořiště usnesením č.13, ze dne 25.4.2008,
schválilo poskytnutí částky 10 000,- Kč na
stavebně-historický průzkum křížové cesty.
Průzkum byl vyhotoven firmou Arteco s.r.o.. V
tomto dokumentu, který je dostupný na Obecním
úřadu Horní Dvořiště je popis křížové cesty v
Horním Dvořišti, která se skládá z jedenácti
kamenných zastavení a kaple, která tvoří zastavení
Margareta Figurová 84 let (*07.03.1929)
číslo 12.
Stanislav Študlar
82 let (*17.04.1931)
František Krejčí
75 let (*03.04.1938)
Zdeňka Hanušová
60 let (*09.04.1953)
Marie Pečenková
60 let (*17.04.1953)
Hodně štěstí, žádné nehody, další roky plné
pohody. A s úsměvem na tváři, ať se Vám vše
podaří. Všechno nejlepší k narozeninám.

Narození občánci
Alexandr Lochman 16.3.2013
Blahopřejeme rodičům Ljudmyle
Venhryňuk a Igoru Lochmanovi a
přejeme mnoho krásných chvil při
výchově vašeho synka.
Foto kaple z roku 1929

Plánované kulturní akce
30.04.
10.05.
15.05.
01.06.
29.06.
28.06.
Zvětšený detail té samé fotografie
Na této kapli je z boku zastavení číslo 13 a v zadní
části stavby je zastavení číslo 14. Průzkum byl
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Stavění máje, lampionový průvod
Koncert malých zpěváčků v sále na nádraží
Den matek, vítání občánků
Dětský den
O pohár starosty obce - velká kopaná
Loučení s žáky páté třídy

CHARITA KAPLICE
Velikonoční trhy v zimním kabátě
Dnes, v čase, kdy nám teploměr na některých
místech, kromě obýváku, ukazuje více jak
10 oC, slunce má větší sílu, ptáci zpívají a příroda
se pomalu probouzí, vzpomínám, jak jsme na
začátku nového roku jako Charita Kaplice
plánovali bleší trh o Velikonocích. Objednávali
jsme teplo, sluníčko, které bude intenzivně svítit a
úsměv na našich tvářích i tvářích zákazníků. 25. 3.
2013 nám úsměv na tváři zamrzl. Odvážně,
oblečení jako cibule, jsme postavili stany, nanosili
jsme do nich stoly a zboží k prodeji. Mrzli jsme a
mrzli, často se kolegiálně střídali a nakonec i něco
prodali. 26. 3. jsme si řekli: „zdraví je přece
člověku přednější,“ proto jsme se přestěhovali do
vestibulu Charity Kaplice (Náměstí 42), kde nám
bylo tepleji. Prodávali jsme, seč nám síly stačily,
někteří zákazníci se divili, jak levné zboží máme:
kalhoty 20 Kč, tričko 10 Kč, svetr 15 Kč. Hřála
nás vaše spokojenost z nakoupeného zboží.
Mimo prodeje zboží na bleším trhu jsme
prodávali i výrobky našich uživatelů: dětí, seniorů,
lidí s postižením, kteří se velmi snažili, aby se vám
naše výrobky líbily.
Finanční výsledek této akce byl 11.611 Kč. Tento
výtěžek podpoří naše sociální služby pro

děti a mládež, pro osoby se zdravotním postižením
a pro seniory.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a přejeme vám
slunečné dny!
Vypracovala:
Bc. Zdeňka Palečková
Mgr. Ivana Žáčková
ředitelka Charity Kaplice
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na čtvrtek 13.6.2013
v 17.00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 3. čísla: 20.6.2013
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