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Vážení spoluobčané,
setkáváme se nad stránkami Zpravodaje poprvé v roce 2014. Jako vždy, je to pro nás všechny rok
očekávání, co vše se podaří v naší obci postavit, opravit, zajistit. Určitě jsme si v prvních
okamžicích nového roku všichni kladli otázku, co nám tento rok přinese. Finanční rozpočet obce
bude i tentokrát ve znamení šetření. O to více budeme muset spoléhat na získávání dotací z
různých fondů, abychom mohli naši obec dále zvelebovat. Velkou otázkou zůstává, zda a v jaké
výši bude možné získat dotace, plánované pro další investice v obci. Potěšující je alespoň fakt, že
zima si letos dává načas a umožňuje nám tak prozatím uspořit na zimní údržbě. Do dalších dnů
Vám všem přejeme co nejvíce trpělivosti, ohleduplnosti a radosti.
Usnesení č. 25
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 30. 12. 2013
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
- úkoly uložené usnesením z minulého
zasedání zastupitelstva obce a jejich splnění
- rozpočtové opatření č. 9/2013
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- informaci o vánočním koncertu v kostele
- informaci o firmě, jež bude zpracovávat
nový pasport dopravního značení v obci
- informaci o novém majiteli roty v Českém
Heršláku

- informaci o novele zákona č. 274/2001 Sb. o
vodách a kanalizacích ohledně nově budovaných
vodovodních přípojek
- informaci o novém veřejném osvětlení mezi
bytovkami v Horním Dvořišti
- informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva
obce
3. Zastupitelstvo obce :
- souhlasí se zařazením území obce Horní Dvořiště
pro roky 2014-2020 do územní působnosti MAS
Sdružení Růže
- schvaluje proplacení části řádné dovolené (15 dní)
starostovi obce v nejbližším možném termínu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí
na obecním úřadě Horní Dvořiště.
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Poplatek ze psů v r. 2014
(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 2014.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 200,- Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 300,- Kč

Poplatek za odvoz odpadu v r. 2014
Poplatek za jeden vývoz (popelnice)
komunálního odpadu v roce 2014 je 38 Kč +
15% DPH, tj. 43,70,- Kč.
Apelujeme na všechny občany naší obce, aby
veškerý odpad z domácností svědomitě 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 možnosti třídění odpadu v naší obci
(plasty, sklo a papír) - kontejnery jsou
umístěny na návsi před Obecním úřadem, na
nádraží u kuchyně a v Českém Heršláku před
bývalou rotou. Biologický odpad patří na
kompost a zbytkový do popelnice. Bohužel varianta, že někdo nevlastní popelnici a tvrdí,
že žádný odpad nemá nebo že odpad sám
odváží - již dle nového zákona o odpadech
neobstojí!!!

Termíny svozu tříděného odpadu
v roce 2014
PLAST – pravidelně každé pondělí
PAPÍR – 1 x za 14 dnů (vždy ve čtvrtek), tj.:
27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6.,
19.6., 3.7., 17.7., 31.7.,14.8., 28.8., 11.9., 25.9.,
9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

SKLO – 1 x za 4 týdny (vždy v pondělí),
tj.: 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10.,
3.11., 1.12., 29.12.

Ukládejte do kontejnerů na tříděný odpad
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
!!!!!!

REVENGE,a.s. žádost – nabídka
spolupráce
Jak jste si jistě mnozí všimli, na návsi byl umístěn
další kontejner, který je určen POUZE!!!!!! pro
staré nebo nepotřebné oděvy, obuv a hračky.
Tento byl instalován firmou REVENGE, a.s., která
se na naši obec obrátila se žádostí o udělení souhlasu
s umístěním sběrného kontejneru na obecním
pozemku a spolupráci při naplňování ekologického
projektu. Konkrétně se firma soustředí na alokaci
komunálního odpadu formou sběru a třídění
použitých oděvů, obuvi a hraček.
Společnost disponuje souhlasem Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí v
Brně k provozování zařízení na využívání odpadů a
se souhlasem měst a obcí rozmísťuje sběrné
kontejnery na jejich pozemcích. Pořízení kontejnerů
spolu s následným veškerým servisem spojeným s
vyprazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného

odpadního materiálu zajišťuje společnost na svoje
náklady.
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého
šatstva. Toto množství v současnosti končí jako
směsný odpad. Těžko se pro něj hledá jeho další
ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky
a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která
tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to
v míře maximální. Jak u nás doma tak i v zahraničí.
V České republice je prakticky jediný sběrač a
zpracovatel starého šatstva, který řeší tuto
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problematiku tímto inovativním způsobem takto
komplexně. Komodity tohoto typu sbírá, třídí,
recykluje a obchodně realizuje na trzích celého
světa. Je to společnost REVENGE a.s., která
umísťováním sběrných kontejnerů na šatstvo,
boty dává jistotu ekologicky zhodnotit tento
druh suroviny a tím účinně snížit množství
směsného komunálního odpadu v řádu mnoha
procent. Společnost REVENGE a.s. touto
službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce
každému občanovi, jak se podílet na snižování
dopadového znečištění našeho okolí a to bez
dodatečných finančních požadavků na veřejné
rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu
spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na
skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného
oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému
šatstvu druhý život. Každý den se v našem
moderním, třídícím závodě v Boskovicích
zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru
tříděním a zpracováním šatstva i bot.
Zpracujeme 400 až 500 tun měsíčně. Z této
hromady se podaří část oblečení zachránit, tak
aby mohlo posloužit svému původnímu účelu,
část se zpracuje pro průmyslové využití.
Sesbírané oděvy jsou z 96%, recyklovány a
následně obchodně realizovány pro použití v
automobilovém, strojírenském a stavebním
průmyslu i mimo území České republiky.
Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se
energeticky zhodnocuje. Vložením Vašeho
šatstva do té správné bedny jste právě vykonali
další krok na cestě správným směrem.
Společnost REVENGE a.s., Váš partner pro
21. století

dohled nad dětmi.

5. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské
hřiště, užívání herních prvků a vybavení
dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a
pod trvalým dozorem rodičů, zákonného
zástupce či jiné odpovědné osoby.
6. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných
a psychotropních látek a nemocným infekční
nebo jinou přenosnou nemocí je vstup
zakázán.
7. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní
nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče,
odpovědný
zástupce
či
jiná,
dítě
doprovázející dospělá osoba
8. Úmyslné poškození, zničení a znečištění
dětského hřiště a herních prvků je trestné.
Každý, kdo způsobí poškození, zničení
dětského hřiště, je povinen uhradit vzniklou
škodu ve prospěch provozovatele.
Návštěvník je povinen:
 seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat,
dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a
dodržovat pravidla slušného chování

Provozní řád veřejného dětského hřiště
na návsi v Horním Dvořišti

 šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště

1. Tento provozní a návštěvní řád je
bezvýhradně závazný pro všechny
návštěvníky a uživatele hřiště

 dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě
dostane do kontaktu s herními prvky, toto
zařízení překontrolovat, je-li z hlediska
bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.

2. Provozovatelem hřiště je Obec Horní
Dvořiště

 zajistit si proti krádeži veškeré své věci
vnesené na hřiště, provozovatel neručí za
odcizení nebo ztrátu těchto věcí

3. Provozní doba:
duben – říjen
listopad – březen

8:00 – 20:00 hod.
8:00 – 17:00 hod.

4. Používání hřiště, jeho vybavení a
zařízení je určeno pro věkovou hranici
od 3 do 12 let. Starší osoby nemají na
vybavení a zařízení hřiště přístup,
mimo osob vykonávajících dozor
a

Návštěvníkům je zakázáno:
 vstupovat do prostoru dráhy houpačky v
době jejího pohybu
 je výslovně zakázáno klouzání se hlavou
dolů a vestoje
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 houpání se na řetízkových houpačkách
bez přidržování se oběma rukama,
popř.vyskakování ze sedátka za pohybu
 provádět bez souhlasu provozovatele
jakékoliv úpravy nebo neodborné
zásahy s vybavením a zařízením
dětského hřiště
 používání zařízení dětského hřiště nad
rámec běžného užívání, přičemž
běžným užíváním se rozumí takové
užívání, které je pro herní prvek dané a
provozovatel neručí za případné
následky nesprávného a zakázaného
užívání
 používání skluzavky v horkém počasí,
kdy její povrch je rozpálen na teplotu,
při níž hrozí vznik popálenin při doteku
 vstup na dětské hřiště pokud je herní
zařízení nebo vybavení hřiště kluzké
nebo je jeho povrch namrzlý
 přinášet na dětské hřiště střelné zbraně,
výbušniny a hořlaviny všeho druhu,
nebezpečné látky, ostré a skleněné
předměty (vyjma dětských lahví)
 odkládat a vyhazovat odpadky mimo
místa k tomu určená a jakkoliv
znečisťovat hřiště a jeho okolí

důležitá telefonní čísla: tísňová linka 112
záchranná služba 155
policie 158
hasiči 150
Tento provozní řád dětského hřiště je účinný dnem
vydání, tedy od 16. 09. 2013
Zdeněk Kemény, starosta obce Horní Dvořiště

Živý Betlém
Poslední adventní neděli 22. 12. 2013 v podvečer u
nás již podruhé ožil Betlém a naše náves se
proměnila v zemi izraelskou. Prastarý biblický
příběh začal sesláním anděla Gabriela, který prosté
dívce Marii oznámí narození spasitele Ježíška. Josef
s Marií se vydávají na cestu do Betléma. V temném
betlémském chlévě se naplnilo proroctví, když
Maria porodila prvorozeného syna. Obavy rodičů o
osud narozeného dítka i tentokrát sestoupivší anděl
svým zvěstováním rozptýlil. Narozenému Ježíškovi
se přišli poklonit poutníci z blízkého i vzdáleného
okolí. Svou poklonu a dary předali ve chlévě tři
králové Kašpar, Melichar a Baltazar. To vše se
odehrálo za hudebního doprovodu. Pro zahřátí se
podával vánoční punč jak pro děti, tak pro dospělé.

 kouřit, konzumovat alkohol, užívat
omamné, toxické a psychotropní látky
 stanovat, nocovat nebo manipulovat s
otevřeným ohněm
 vstup se psy a jinými zvířaty
 pohybovat se v prostoru dětského hřiště
na kolech, kolečkových bruslích,
skateboardu apod.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody
vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních
předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si
majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat
porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Případné poškození nebo znečištění dětského
hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad
Horní Dvořiště, tel. 380 747 912

Děkujeme všem, kteří podali pomocnou ruku při
přípravě představení, panu starostovi a panu P.
Karalovi, velké díky patří paní Šnobrové za půjčení
kozičky a ještě jednou panu Karalovi za poskytnutí
beránka. Též děkujeme panu P. Ďurkovi a M.
Ďurkovi za ochotu a postavení Betléma. Největší
poděkování však patří divákům, kteří se dostavili v
hojné účasti.
Za rok se opět těšíme na shledanou.
Monika Kremlová
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Inzerce v Obecním zpravodaji Horňáček
Děkujeme za Váš zájem o inzerci v našem
Obecním zpravodaji. Pošlete svou objednávku
e-mailem na adresu: obecnizpravodaj@email.cz
Pro otištění inzerátu ve zpravodaji potřebujete
vědět:



že příjem inzerátu je možný vždy do 20. v
kalendářním měsíci, pokud jej chcete zveřejnit v
témž měsíci, ve kterém jste inzerát zaslal. Náš
zpravodaj vychází každý sudý měsíc, tj. 6x v roce v
nákladu 200 výtisků. Rozsah Zpravodaje je min. 8
stran A4 a je určen pro občany obcí Horní Dvořiště
a Český Heršlák. Zpravodaj je dále archivován na
webových stránkách obce www.hornidvoriste.cz v
sekci Obecní zpravodaj



s textem inzerátu pošlete jednoduchou
objednávku - uvedete své iniciály/název firmy, adresu,
jaký rozměr inzerátu objednáváte = v jaké ceně si přejete
inzerát uveřejnit (uvádějte vždy shodně s ceníkem
inzerce, který je uveden dále), ve kterém měsíci si přejete
inzerát zveřejnit a zda si přejete opakované zveřejnění. V
případě, že se jedná o firemní objednávku, připojte
fakturační údaje (IČ, DIČ). Uveďte na sebe kontakt - email, telefon

po zveřejnění inzerátu obdržíte fakturu
vystavenou Obecním úřadem v Horním Dvořišti a jeden
výtisk zpravodaje ke kontrole otištěného inzerátu.

Ceník inzerce:
A4 = 600,- Kč / vydání
A5 /na šířku/ = 300,- Kč / vydání
A6 = 180,- Kč / vydání



je vhodné poslat inzerát (textovou podobu
nebo grafické zpracování) v elektronické podobě na
e-mail. Elektronické předání inzerátu výrazně
usnadňuje další zpracování při tvorbě zpravodaje,
snižuje riziko chyb a neúmyslných omylů, které
mohou nastat při přepisování redakční radou

Při opakovaném vydání – min. 3 cykly 15% sleva z
výše uvedené ceny.
Velikost textu není přesně dodržena, počítá se s okraji,
hlavičkou apd.. Ceny inzerce jsou zde uvedeny včetně
DPH. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
emailu: obecnizpravodaj@email.cz
Inzerce bude následně potvrzena.
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A kdo že byli naši herci - neherci?
Josef: Pavel Dolný
Marie: Tereza Dašková
Archanděl Gabriel: Marcela Houdková
Andílci: Maruška Nekužová, Erika Nekužová,
Eliška Dolná, Eliška Bláhová
Pastýři: Jaroslav Německý, Radim Nekuža
Sousedka: Monika Kremlová
Hospodská: Anna Ďurková
Voják: Zdeněk Krištof ml.
Tři králové: Josef Řeháček, Petr Kolářík,
Pavel Ďurkov
Hudba a zpěv: Henrich Lendacký, Jaroslav
Lendacký, Marie Lendacká, Dominik Ledacký
Jaroslav Lendacký ml.,
Vypravěčka: Alexandra Dolná
Režie: Tereza Dašková + účinkující
Kulisy – Betlém: Pavel Ďurkov, Marek
Ďurkov
Občerstvení: Blanka a Juraj Novákovi
Samozřejmě všichni ti, kteří věnovali svůj
volný čas bez nároku na honorář, ale s dobrým
pocitem v srdci, že udělali druhým radost. V
předvánoční době, kdy mají lidé jaksi k sobě
blíž se, podařilo navodit správnou sváteční
atmosféru, zastavit se a popovídat s přáteli.

...tento dobrý skutek dětí, to že tomu daly celý den a
pomohly tím ostatním v nouzi, si to myslím
zaslouží.

Tři králové

Celkově je účast menší, někteří již čerpají vánoční
dary a jezdí na koncerty, ale ti co přijdou nelitují. Za
zvuku koled a s cukrovím na stole všichni společně
prožíváme předvánoční přípravy, prostě prima.
Uvidíme, zda se tato tradice udrží dál. Dnes všem,
kteří se podíleli na přípravě adventů, patří velké
díky.

Dík patří třem králům, kteří vybírali peníze pro
Kaplickou charitu a obešli všechny domy v
Heršláku i Horňáku. Musím říct, že zpívali fakt
krásně.

Hanka Píchová

Adventní neděle s Dvořišťaněm
Čas neúprosně letí a my se ohlížíme do
předvánočního času, času adventního. Po ozdobení
vánočního stromu na návsi se každý rok setkávají
příznivci volného sdružení Dvořišťan na adventních
nedělích. Tradičně druhá bývá u Nosků, třetí u
Víznerů a čtvrtá u Vaňků. S adventními nedělemi je
spojen náš adventní věnec, který putuje od první
zapálené svíce na návsi až po čtvrtou svíci
zapálenou u Vaňků.
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Pochod „Tříkrálový“

Výlety do Rumunska za našimi krajany

Je po vánocích bez sněhu, mlhavo, déšť, jen
trošku mrazu. Přesto jsme doufali, že i letos
„Tříkrálová“ vycházka do Klopanova vyjde.
11. ledna se návsi sešla parta kamarádů, která

ZA RUMUNSKÝMI ČECHY A SLOVÁKY
21. – 28. 6. 2014

jako v minulých letech obešla s koledou
domky ve směru jejich putování, směr
Klopanov. Někteří otevřeli, někteří ne, nevadí.
Počasí přálo a byla to příjemná vycházka.
Poděkování patří hostitelům na konci výletu –
Šnobrům- opět bez chybičky! No uvidíme,
snad za rok zase!
PO ZVÁ N KA
Srdečně zveme všechny občany, děti, na
vynášení „MORANY“ – loučení se zimou,
které se uskuteční v sobotu 5. dubna 2014 ve
13.00 hodin. Morana bude nesena od Nosků
přes vesnici k rybníčku „Pod Lavičkou“, kde
bude Morana spálena. Malé občerstvení
zajištěno.

Blahopřejeme k narozeninám
v lednu a v únoru oslavili:
Margeta Korchová 90 let
Slávka Zelendová 88 let
Marie Ďuráková
88 let
Anna Houdková
70 let

(*19.02.)
(*09.01.)
(*20.01.)
(*17.01.)

K narozeninám přejeme
jen to krásné, protože co
je krásné, je i vzácné.
Ať zdraví, lásky, radosti
a spokojenosti máte
nejvíce,
protože život bez nich je
jak knot bez svíce.
Snad tohle naše přáníčko
potěší Vaše srdíčko!

Po druhé světové válce po odsunu německého
obyvatelstva v oblasti našeho pohraničí nastala velká vlna
dosídlení právě rumunskými Čechy a Slováky z oblastí,
které navštívíme. V tomto roce jsme připravili ve
spolupráci s cest.kanceláří DOVOLENÁ BANÁT s.r.o.
dva výlety.
Podíváme se, kde a jak tam nyní žijí a podnikneme (není
povinné) lehké výlety do nejbližšího okolí. Ubytováni
budeme v „české“ oblasti u místních lidí. Poskytnou nám
nejen střechu nad hlavou, snídaně, obědy a večeře, ale
především si budete moci popovídat o historii osídlování
níže zmíněných míst i o současném nesnadném životě,
kdy dochází postupně k vylidňování jak českých tak
slovenských vesnic.
Ve „slovenské“oblasti budeme ubytováni v hotelu s
termálním bazénem. A tamtéž budeme čerpat i polopenzi.
Nemineme důležitá místa společenského a kulturního
života – některé místní školy, kostely a obchůdky.
Zejména se ale setkáme s místními faráři, budete mít
příležitost se poptat po svých známých a nahlédnout do
matrik.
V obou oblastech nám bude k dispozici výklad místních
rodáků. Ale zejména pro „slovenskou“ oblast
předpokládám v autobuse účastníky, kteří se zde buď
narodili nebo tu mají ještě kohosi z rodiny a jistě se s
nimi nejen setkají, ale i s námi ostatními se podělí o
mnoho zajímavého.

Program:
21.6. - Ranní odjezd, přes Rakousko a Maďarsko a
večerní příjezd do rumunského Banátu - do Svaté
Heleny. Ubytování v místních rodinách a první večeře.
22.-24.6. - Seznámení se vsí – kostel, škola, výlety v
okolí-na místa již zaniklé vesnice Elizabeth a na
vyhlídku vysoko nad Dunaj. Výjezd do sousedního
Srbska do české vesnice Česko Selo s originálním
etnografickým muzeem. Gernik – vesnice s dosud
funkčními vodními mlýnky. Plavba po Dunaji
Kazaňskou soutěskou až do jeskyně Ponicova. Ves
Eibentál a výlet do Ujbánie s torzy dolů, o jejichž
historii nám povypráví místní rodák.
25.6. - Rozloučíme se v Banátu s Čechy a vydáme za
Slováky do Bihorsko-salajské oblasti. Cestou-skalní
busta dáckého krále Deçebala, přístavní město Oršova a
Baile Herculane – císařské „Herkulovy lázně. Dojezd do
města Marghita a ubytování v hotelu s termálním
bazénem.
26.6. - 27.6. Výlety po vesnicích a okolí– Čerpotok,
Nová Huta, Borumlaca, Varzal, Bodonoš a další.
Návštěva sídla Svazu Slováků a Čechů žijících v
Rumunsku. Výjezd do horské oblasti osídlení do
nejmalebnější vsi Gemelčička, která je svou rozlohou 40
km² jednou z nejrozsáhlejších obcí v Rumunsku.
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28.6. - Loučení a odjezd se zastávkou v tržnici ve
městě Oradea – nákup suvenýrů, špeku a sýrů.
Večerní dojezd do České republiky.
V ceně výletu 8 600,- Kč na osobu je zahrnuto:
doprava pohodlným moderním autobusem s WC,
ubytování u místních a v hotelu, vstup kdykoliv do
vnitřního i venkovního termálního bazénu,
polopenze, možnost nahlédnutí do matrik, služby
průvodců, tištěný manuál s popisem navštívených
míst

Marghitě místní taxi pro případ, že si budete chtít upravit
program mimo oficiální, např. navštívit svou rodinu
mimo oficiální trasu programu v daný den.

ZA RUMUNSKÝMI SLOVÁKY
13. – 20.9. 2014

ČEŠI V BANÁTU
„…asi mezi 1815-1820 byl danej rozhlas všady po
českých zemích, na Moravě i Slezsku, že kdo bych se chtěl
přestěhuvat dobrovolně do říše banátský…že dostanou
rozličný výhody životní…“ (z vyprávění Josefa
Kocmana).
Roku 1823 se vydali z Čech na cestu první vystěhovalci
do „země zaslíbené“. Za vidinou lepšího živobytí odešlo
z Plzeňska, Klatovska, Domažlicka, Kladenska a
Čáslavska na 200 rodin dřevařů, truhlářů, tesařů a kovářů,
kteří ve své vlasti žili prachbídně.
Z každého okresu se vždy sjela výprava do jednoho místa
a cestovalo se dále povozy a pěšky. Všechno domácí a
polní nářadí bylo naloženo na velké vozy pokryté
rohožkami a tažené voly. Takto se stěhovala se celá
rodina, děti i starci. Jelo se přes Budějovice na Vídeň a
pak dolů uherskými pustami. Cesta trvala přes dva
měsíce. Mnoho jich již cestou zahynulo, deště, nemoci a
hlad je krutě pronásledovaly. Ale vše trpělivě snášeli,
protože byli plní naděje na lepší život. Trpce se však
přesvědčili, že skutečnost byla jiná. První dvě skupiny
vystěhovalců (52 rodin), usadil podnikatel Magyarly v
dlouhém údolí podle malého potůčku. Místo se nazývá
Elizabeta. Vystěhovalci byli zavedeni do lesnatých
kopců, kde si napřed museli vykácet les, dříví odvést
majiteli, pařezy vyvrátit, a teprve potom obdělat půdu.

Program:
13.9. - Ranní odjezd, přes Rakousko a Maďarsko a
večerní příjezd do města Marghita - ubytování v
hotelu s termálním bazénem.
14.-19.9. – V Bihorsko-salajské oblasti
uskutečníme výlety po vesnicích a jejich nejbližším
okolí– Gemelčička, Aleşd, Čerpotok, Nová a
Stará Huta, Halmăşd, Varzal, Boromlaka,
Šastelek, Siplak, Bodonoš… Setkáme se s
místními faráři, budete mít příležitost se poptat po
svých známých a na farách nahlédnout do matrik.
Abychom si udělali celkovou představu, jak
Slováci žijí navštívíme základní a mateřskou školu
i jedno ze dvou slovenských gymnázií v Rumunsku
a také sídlo Svazu Slováků a Čechů žijících v
Rumunsku.
20.9. - Odjezd se zastávkou v tržnici ve městě
Oradea. Večerní dojezd do České republiky.
V ceně výletu 8 200,- Kč na osobu je zahrnuto:
doprava pohodlným moderním autobusem s WC,
ubytování-hotel, vstup kdykoliv do vnitřního i
venkovního termálního bazénu, polopenze, služby
průvodců, možnost nahlédnutí do matrik, tištěný
manuál s popisem navštívených míst
Po roce 1990 zde, stejně jako v Aradské oblasti či v
„českém“ Banátu dochází k dramatickému úbytku
obyvatelstva v důsledku hledání lepších životních
podmínek stěhováním především do Čech a na
Slovensko. Ve vesnicích přibývají opuštěné domy a
volná místa ve školních lavicích. Pro nás bude
návštěva našich krajanů jistě i testem pokory s
velmi silným připomenutím, co ke svému životu
vlastně skutečně potřebujeme…Nezpochybnitelně
si zdejší lidé zaslouží náš respekt a uznání!
Programy mohou být vzhledem k nečekaným
okolnostem (počasí, techn. porucha atd.) mírně
upraveny. Nicméně naší snahou bude navštívit vše
a snad i něco navíc. Není ale povinné se všeho
zúčastnit. Můžete některé výlety vynechat,
odpočívat ve vesnicích či pobýt u svých známých.
Vzhledem k tomu, že s námi jezdí i starší lidi,
děláme při delších přejezdech častější pauzy než je
na zájezdech běžné. Na přání Vám domluvíme v

O přihlášky na výlety, doplňující dotazy, způsob
platby, nástupní místa a o vše další, co vám přijde
na mysl pište na zeman.ozzy@seznam.cz
nebo volejte na mé tel. číslo 602468377

Z historie osídlování oblastí Rumunska
Čechy a Slováky
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„…nejdříve si postavili hliněné boudy částečně
ležící v zemi. Střecha nad zemí byla ze syrových
trámů, na které se naházela země a drny. V jedné
takovéto boudě bydlelo 5-6 osob, často i více...“
(Prof. Jindřich Slögl)
Druhá vlna přistěhovalců, která dorazila r. 1825, se
usadila východně přes kopec. Ta čítala 28 rodin.
Tato kolonie byla nazvána Svatá Helena.
V současnosti zůstalo obydlených 6 vesnic – Sv.
Helena, Bígr, Gerník, Eibentál, Rovensko a
Šumice.
Při posledním sčítání lidu (v r.1992) se k české
národnosti v celém Rumunsku přihlásilo 5800
osob.
SLOVÁCI V BIHORSKO-SALǍJSKÉ
OBLASTI
Na konci 18.století byly životní podmínky Horních
Uher (dnešní výrazná část Slovenska) velice
obtížné, životní úroveň bídná a další půdy nutné k
obživě se nedostávalo. Naproti tomu v oblasti
Dolních Uher (vč. zmiňované oblasti) ležela
doslova ladem neobydlená neobhospodařovaná
území s neprostupnými lesy.
Majitelé uherští baroni se rozhodli tato území
kolonizovat. Tímto počíná stěhování obyvatel ze
slovenských oblastí Šariš, Kysuce, Orava, Zemplín,
Gemer, Novohrad a Hont.
Roku 1785 přichází na výzvu knížete Barányiho do
oblasti Sedmihradského rudohoří do lesů v okolí
Borumlacu, Verzari a dnešního Bodonoše prvních
50 východoslovenských rodin s cílem nejprve
vytěžit staré a zarostlé lesy, a tak získat ornou půdu
a začít zde nový život.
Nejvíce Slováků se usadilo v Bodonoši, který se
stal nejstarší obcí v Sedmihradském rudohoří.
Až v pozdější době, tj. v průběhu 19. století sem
přišli Slováci i z jiných částí země. Tyto
kopaničářské osady patří v současnosti do žup
Bihor a Salaj.
V letech 1811 – 1817 kolonizoval Slováky v
rudohoří kníže Bánffy, který pozval dřevorubce a
hutníky na pálení potaše z východoslovenských a
středoslovenských stolic. Usazovali se na kopcích
západně od Magyarpataku – nazývaném i

Gemelčička a založili slovenské osady Židiareň a Nová
Huta.
V třicátých letech začal kolonizovat svoje lesní pozemky
další z knížat – Battányi. Vznikli slovenské osady Stará
Huta a Sočet. Poté následovala tzv. vnitřní kolonizace
této oblasti, v jejímž rámci v letech 1830 – 1918 Slováci
přicházeli do mnohých dalších osad.
Po 2.sv.válce dochází v důsledku výzvy Československa
k reemigraci do oblastí po odsunutých Němcích a
Maďarech. Tisíce lidí přicházejí zvláště z oblasti Bihoru a
Salăje.
Jaroslav Zeman

Plán kulturních akcí v obci
22.03. (sobota)
22.03. (sobota)
05.04. (sobota)
10.04. (čtvrtek)
30.04. (středa)

Dětský karneval
Maškarní ples
Vítání jara-vynášení Morany
Setkání seniorů
Stavění máje, lampión. průvod

Pozvánka na maškarní REJ

Dětský maškarní REJ a Večerní maškarní
REJ opět po roce pořádá obec společně s
dobrovolníky

v sobotu 22. 03. 2014
od 14:00 hod. a od 20:00 hod.
v sále na nádraží
Rádi přijmeme jakékoliv „smysluplné“ dary do
tomboly, a to do 19. 03. 2014. Nosit je můžete na
obecní úřad nebo k Monice Kremlové (č.p. 10).
Předem děkujeme všem, kteří nám pomohou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
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bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
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