Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
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Vážení spoluobčané,
uplynulo již pět let od zrodu prvního obecního zpravodaje, který je zde pro Vás a jehož
prostřednictvím chceme i nadále komunikovat s Vámi, občany naší obce. Obecní
zpravodaj je zároveň vizitkou a kronikou obce. Můžete zde prezentovat své názory na
zdokonalení života v obci, zmiňovat své připomínky, pochvaly, náměty a další zajímavé a
užitečné informace. Zapojit se do veřejného života a pomáhat při rozvoji naší obce.
Čas plyne jako voda. Nedávno jsme oslavovali vánoce a už začíná čtyřicetidenní období
přípravy na Velikonoce, největší křesťanské svátky. Popeleční středa, která letos připadla
na den 18.2., je dnem přísného půstu a připomínkou pomíjivosti pozemského života,
příležitostí věnovat pozornost trvalým, duchovním hodnotám. Prožít si každou chvíli
spokojenosti, pocitu štěstí, nadšení, odhánět strach a obavy, neschraňovat křivdy, zlobu,
nepříjemnosti - pryč s nimi, do našeho života nepatří.
přesunem nádob na komunální a tříděný odpad

Usnesení č. 3
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce
Horní Dvořiště ze dne 30.12.2014

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 žádost pana Ďurkova M. o koupi nemovitosti
č.p. 63 a okolní budovy a pozemků
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele  rozpočtové opatření č. 15/2014
 informaci o přesunu nádob na komunální a
zápisu
tříděný odpad
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání

informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
zastupitelstva obce
 plán rozvoje obce na roky 2015 – 2018, tak jak
je vypracovala stavebně bytová a rozvojová
komise s tím, že realizaci, způsob a druh 3. Zastupitelstvo obce :
financování jednotlivých akcí odsouhlasí  pověřuje starostu, aby nechal na nemovitost
č.p.63 zpracovat do příštího zasedání
zastupitelstvo
zastupitelstva obce odhad
 stavební úpravy, včetně financování, vyvolané
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 pověřuje starostu obce k jednání s Technickými
službami Kaplice ohledně možnosti využívat
sběrný dvůr Kaplice pro občany naší obce na
ukládání objemného odpadu, kovů apod.
 ukládá starostovi obce zjistit, co by obnášelo
přejít v naší obci na nový způsob placení
odvozu odpadu, tzv. roční poplatek na osobu

vybráno od občanů:
144.189,- Kč
ostatní /prodej železného odp./
5.403,- Kč
EKO-KOM /vráceno za tříděný odp./ 44.330,- Kč
celk.příjmy:
193.922,- Kč
dluží za odvoz odp. – občané:
18.203,- Kč

Od příštího roku se uvažuje o novém způsobu
placení za odvoz odpadu, tzv.paušální částka na
osobu a rok. K uvažované změně se přistupuje z
Poplatek ze psů na rok 2015
důvodu lepší vymahatelnosti tohoto poplatku od
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je neplatičů dle vyhlášky o místním poplatku než při
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý výběru dle zákona o odpadech.
pobyt nebo sídlo na území obce Horní Dvořiště.
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a je Termíny svozu tříděného odpadu - r. 2015
splatný do 31.března 2015.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
PLAST – pravidelně každé pondělí
a) za prvního psa 200,- Kč,
PAPÍR – 1 x za 14 dnů (vždy ve čtvrtek), tj.:
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6.,
300,- Kč
2.7., 16.7., 30.7., 18.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10.,
Zapisovatel : Petr Kolářík

22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 31.12.

Poplatek za odvoz odpadu v r. 2015
Poplatek za jeden vývoz (popelnice) komunálního
odpadu je v roce 2015 stanoven na 38.-Kč+15%
DPH, tj. 43,70 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 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,
zbytkový odpad do popelnice. Prosíme Vás, abyste
i nadále využívali nádob na separovaný sběr. Obec
získává za separovaný odpad dotaci, která v
konečném důsledku snižuje náklady. Snížení
nákladů se projeví při stanovení výše poplatku v
následujícím roce.

Kolik zaplatila obec za odvoz odpadu
v r. 2014
odvoz komunál.odpadu:
194.057,- Kč
odvoz tříděného odpadu:
97.139,- Kč
-----------------------------------------------------------celk.výdaje:
291.196,- Kč
------------------------------------------------------------
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SKLO – 1 x za 4 týdny (vždy v pondělí),
tj.: 23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10.,
2.11., 30.11., 28.12.

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.

Sběrný dvůr Kaplice – otevírací doby
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

Statistika obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu v obci ke dni 31.12.2014

Kategorie

počet

Dospělí
Dospělí-muži
Dospělí-ženy
Děti do 18 let
přihlášení cizinci

399
197
202
124
6

Celkem obyvatel:
Průměrný věk obyvatel: 39 let
Narození v r. 2014: 12 dětí
Úmrtí
v r. 2014: 8 obyv.

501

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, reg.
č. CZ.1.07/3.1.00/49.0001, plynule navázal na
svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval
od června 2012 do října 2014. Během dvou let se
do programu jen v jižních Čechách zaregistrovalo
1 092 uchazečů a své znalosti si prostřednictvím
odborné stáže rozšířilo 234 z nich. Přičemž 20 %
stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele
řádné
zaměstnání,
dalším
20%
nabídli
zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např.
formou externí spolupráce.
Kdo se může do projektu zapojit?
Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl.
m. Prahy, a jsou:
 osoby starší 50 let
 osoby
starší
40
let
ohrožené
nezaměstnaností
 nezaměstnaní absolventi středních a
vysokých škol
 rodiče na/po rodičovské dovolené
 osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
 osoby zapojené na trhu práce na dohodu o
pracovní činnosti nebo o provedení práce
 pedagogičtí pracovníci středních škol,
kteří vyučují odborné předměty
Veškeré informace o projektu získáte nejen na
webových stránkách www.stazevefirmach.cz, ale i
u regionálního konzultanta přímo ve Vašem kraji.
Pro Jihočeský kraj:
Ing. Ilona Paulátová
Lannova tř. 63, České Budějovice
ilona.paulatova@fdv.mpsv.cz
+420 775 447 415

Nezaměstnanost podle mikroregionů
k 31. prosinci 2014
Mikroregion Kaplice
Obec

Obyvatelstvo uchazeči uchazeči
%
15-64let
celkem dosažitelní
Benešov nad Černou
971
87
82
8,44
Besednice
560
34
33
5,89
Bujanov
357
44
42
11,76
Dolní Dvořiště
900
109
107
11,89
Horní Dvořiště
340
50
49
14,41
Kaplice
5028
374
367
7,30
Malonty
941
97
95
10,10
Netřebice
331
22
22
6,65
Omlenice
381
49
47
12,34
Pohorská Ves
186
34
34
18,28
Rožmitál na Šumavě
283
24
22
7,77
Soběnov
235
17
17
7,23
Střítěž
304
24
24
7,89
Velešín
2743
181
178
6,49
Zvíkov
52
3
3
5,77
Celkem
13612
1149
1122
8,24

Mikroregion Vyšší Brod

Obec
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Malšín
Přední Výtoň
Rožmberk nad Vltavou
Vyšší Brod
Celkem

Obyvatelstvo uchazeči uchazeči
15-64let
celkem dosažitelní
441
41
41
1154
200
190
105
14
14
144
17
16
263
37
37
1771
175
171
3878
484
469

%
9,30
16,46
13,33
11,11
14,07
9,66
12,09

Základní informace správce daně k podání
daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob

Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít
uplatnění stovkám nezaměstnaných po celé
ČR

Pro obec : Horní Dvořiště je místně příslušným
Zhruba stovce lidí v Jihočeském kraji už pomohl správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj
najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) Územní pracoviště v Kaplici Adresa: Kostelní
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2. Hlavním 124, 382 41 Kaplice
přínosem stáže je získání praktických zkušeností a
znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových Kdy lze podat daňové přiznání :
kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00
konkurenceschopnost na trhu práce.
hodin, mimo tuto dobu lze daňové přiznání

podat
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samozřejmě

kdykoliv

v

běžných

úředních hodinách správce daně: úterý a čtvrtek o daních z příjmů (tedy s výjimkou základní slevy
od
8:00
do
15:30
hodin na poplatníka a slevy na studenta) nebo daňové
zvýhodnění nebo nezdanitelnou část základu daně.
pátek od 8:00 do 14:00 hodin.
Kdy lze zaplatit daň na pokladně územního
pracoviště : pondělí a středa od 8:00 hodin do
11:00 hodin a od 12:00 hodin do 15:00 hodin.
V pracovních dnech v období od 23.3.2015 do
1.4.2015 bude pro výběr daně v hotovosti
pokladna Územního pracoviště v Kaplici
otevřena denně ve výše uvedených pokladních
hodinách.
Spojení:

telefon ústředna:

380 341 111

telefon podatelna: 380 341 316
e-mail: podatelna2206@fs.mfcr.cz
Kdo podává daňové přiznání
Podle § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o daních z příjmů“), daňové přiznání (dále
„DAP“) je povinen podat každý, jehož roční
příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů
fyzických osob, přesáhly 15 000,- Kč, pokud se
nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o
příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen
podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou
předmětem daně z příjmů fyzických osob,
nepřesáhly 15 000,- Kč, ale vykazuje daňovou
ztrátu.
Daňové přiznání není povinen podat poplatník,
který má příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o
daních z příjmů) pouze od jednoho a nebo postupně
od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto
plátců. Podmínkou je, že poplatník podepsal u
všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací
období prohlášení k dani (§ 38k zákona o daních z
příjmů) a vyjma příjmů od daně osvobozených a
příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou
daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 zákona o
daních z příjmů vyšší než 6 000,- Kč. Rovněž není
povinen podat DAP poplatník, jemuž plynou pouze
příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou
vyjmuty ze zdanění (podle § 38f zákona o daních z
příjmů).
Daňové přiznání za zdaňovací období je povinen
podat rovněž poplatník uvedený v § 2 odst. 3
zákona o daních z příjmů, který je rezidentem EU,
Norska nebo Islandu, a který uplatňuje slevu na
dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) zákona
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Daňové přiznání je také povinen podat
poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který
jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé
činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly
podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů za jeho
příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly
zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
Daňové přiznání je též povinen podat poplatník s
příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro
snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění
poskytnutého do zahraničí za podmínek
uvedených v § 15 odst. 1 zákona o daních z
příjmů. Daňové přiznání je dále povinen podat
poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární
zvýšení daně. Nově od roku 2014 není daňové
přiznání povinen podat poplatník, u kterého
byly zálohy (záloha) na daň zvýšeny o solidární
zvýšení daně, avšak jeho daň se o solidární
zvýšení daně nezvyšuje.
A dále je poplatník povinen vždy podat daňové
přiznání, pokud je k tomu správcem daně vyzván
(§ 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“)).
Předmětem daně z příjmů jsou:
 příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o
daních z příjmů),
 příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona
o daních z příjmů),
 příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona
o daních z příjmů),
 příjmy z nájmu (§ 9 zákona o daních z
příjmů) nebo
 ostatní příjmy (§ 10 zákona o daních z
příjmů).

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, dovolte mi pár slov k
proběhlé Tříkrálové sbírce. Tříkrálová sbírka je
celorepubliková akce pořádaná Charitou ČR, která
probíhá v souladu se zákonem č. 117/2011 Sb. o
veřejných sbírkách. Jedná se o největší
dobrovolnickou akci u
nás a její úspěch závisí na
aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky,
často i v obcích o
několika desítkách
obyvatel.

Koledníčci vykoledovali v Horním Dvořišti a v Č.
Heršláku krásnou částku 1.735,- Kč. Tato částka
půjde společně s výtěžkem z dalších obcí na rozvoj
sociálních služeb Charity Kaplice (více na
www.charitakaplice.cz) a podporu osob v krizi na
farnosti v Kaplici. Celkový výtěžek sbírky v roce
2015 činí 102.505,- Kč.
Za Tři krále pro nás koledovali – Karel Pícha,
Michal Mati, Jaroslav Lendacký a skupinu vedl pan
Roman Fuka. Všem zúčastněným vřele děkujeme.
Za Charitu Kaplice
Mgr. Ivana Žáčková

Živý Betlém
Stává se již tradicí, že poslední adventní neděli se
naše náves promění v zemi izraelskou a odehraje se
tu představení o zrození Ježíše Krista. Biblický
příběh Marie a Josefa putujících do Betléma, kde
Marie ve chlévě porodila syna a položila jej do
jesliček, předvedli naši "herci" přihlížejícím
divákům již potřetí, tentokrát však v novém
rozšířeném nastudování. Přestože to na počátku
zkoušení vypadalo všelijak, myslím, že se naše
dílko podařilo a sklidilo úspěch.
Vím, že se opakuji, ale opět musím poděkovat
účinkujícím, kteří ochotně svůj volný čas dávají v
prospěch a pro radost druhých. Dále p. Karalovi, p.
Schnoberové a všem, co přidali ruku k dílu při
přípravě představení. Díky hlavně Vám, divákům,
kteří jste nás přišli podpořit a společně s námi nasát
vánoční atmosféru. Pevně věřím, že naše začínající
tradice nezanikne a za rok se opět v hojném počtu
sejdeme.
Monika Kremlová

Osoby a obsazení:
Josef: Pavel Dolný
Marie: Martina Krejčová, Tereza Dašková
Archanděl Gabriel: Monika Kremlová
Andílci: Maruška Nekužová, Erika Nekužová,
Adélka Šístková, Adriana Lendacká
Pastýři: Alexandra Dolná, Juraj Novák ml.
Sousedky: Marie Nekužová, Renata Lendacká
Hospodská: Anna Ďurková
Vojáci: Zdeněk Krištof ml., Karel Pícha ml.
Tři králové: Luboš Kreml, Josef Řeháček, Pavel
Ďurkov
Herodes: Radim Nekuža
Vypravěčka: Martina Štoudková
Hudba a zpěv: Henrich Lendacký, Jaroslav
Lendacký, Marie Lendacká, Dominik Ledacký
Režie: sami účinkující
Kulisy – Betlém: Pavel Ďurkov, Marek Ďurkov,
Pavel Dolný
Kostýmy: Monika Kremlová, Anna Ďurková
Občerstvení: Blanka a Juraj Novákovi

Rozloučení
Jednou někdo řekl, že život je jako nepokosená
louka. Rostou na ní krásné květiny, ale sem tam i
nějaká kopřiva. Louka Pepíka Řeháčka pro nás
pro všechny dokvetla příliš brzy. My si ho
budeme pamatovat jako Taťku Šmoulu a Sjezdaře
na dětských dnech, Akvabelu v půlnočním
překvapení nebo Melichara v Živém Betlému. Byl
vždy tam, kde bylo potřeba pomoci a nikdy
neřekl: „ Nemůžu, nemám čas.“ Na příštích
akcích teď už provždy bude chybět jeden z nás a
my si na něj pokaždé s láskou vzpomeneme.
Poslední Díky a Sbohem
ochotnického nebe kamarádi.
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Novoroční pochod
Tak jako každý rok i letos jsme vyrazili na Nový
rok protáhnout nohy po vánočním lenošení. Sraz ve
14.00 hod. u sochy Sv.Jana Nepomuckého v
Českém Heršláku. Naše seniorky natěšené a
natrénované byly nachystané vyrazit ihned, ale
vzhledem k opozdilcům, kteří se po bujarých
oslavách příchodu nového roku courali, jsme
vyrazili s malým zpožděním. Sešlo se nás celkem
dvacet čtyři a jeden pes, a tak mohl úhledný chumel
turistů vyrazit. Záhy se ukázala tělesná výkonnost
účastníků při výstupu „k obrázku“. Konečně první
vrchol a první občerstvovací zastávka. Naši muži se
tradičně postarali o přísun tekutin. Ženy zase
nabízely něco malého k zakousnutí.

pocitem, že jsme se sešli, popovídali a něco málo
udělali i pro zdraví a kondici. Cesta vlakem je
závěrečnou tečkou za letošním pochodem.
A tak doufám, že nás příští rok vyrazí zase o něco
víc. Všichni jsou vítáni.
A.Dolná

Zápis prvňáčků

Ve čtvrtek 12. února proběhl v naší škole
slavnostní zápis budoucích prvňáčků pro školní
rok 2015/2016. V doprovodu rodičů přišlo celkem
6 budoucích školáčků, na které čekala první velká
životní zkouška. Ve vyzdobené třídě předškoláčci
plnili úkoly, které jim dávaly pohádkové
postavičky jako například vodník, víla,
čarodějnice a nechyběl ani sympatický Ferda
Společně jsme si popřáli jenom to nejlepší do Mravenec se svým kolegou broukem Pytlíkem,
nového roku, ještě jedno společné foto a jde se dál. který všude byl a všechno zná a tak napovídal.
Dětičky si však samy poradily při poznávání
geometrických tvarů, barev, kreslení, počítání i
mnohém dalším. A tak do první třídy nastoupí v
září tři děvčata: Eliška Helisová, Denisa Lexová,
Karolína Winklerová a tři chlapci: Matyáš Korch,
David Ďurák a Martin Veselý.

Příští zastávka je na místě zrekonstruovaného
mostního pilíře koněspřežné dráhy. Je chladno, tak
ještě něco pro zahřátí a něco malého k zakousnutí.

Poslední část cesty je před námi a všichni se již
těšíme na tradiční posezení v teplé hospůdce u
Kotlasky v Rybníku, kde končí náš pochod. Domů
se vracíme příjemně unavení, nabití energií a s
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Pozvánka na maškarní
REJ

Události v obci roku 1954

JZD - Výroční členská schůze pořádaná v
Dětský maškarní REJ a prvních týdnech letošního roku potvrdila slib daný
zástupci ONV a KNV (vyplacení 50% ní kvóty na
večerní maškarní Rej pracovní jednotky). Jak ukázalo finanční
pro dospělé opět po
hospodaření družstva za uplynulý rok byla
roce pořádá obec společně s dobrovolníky pokladna ke konci roku prázdná, ač mělo toto
ještě vypláceti tzv. dobírku tj. 50% za
v sobotu 21.3.2015
odpracované jednotky. Vláda svým usnesením o
od 14:30 hod. a od 20:00 hod.
pomoci zemědělcům v pohraničí dostála slovu a
v sále na nádraží
tak se všichni členové podíleli na tomto dobrodiní.
Průběh výroční schůze však ukázal, že této
Plán kulturních akcí v obci
pomoci nebyli všichni družstevníci hodni, což
vysvítalo z volby nových funkcionářů resp.
Dětský karneval
21.3.2015 ve 14:30
obsazování jednotlivých prací. Dosavadní
Maškarní ples
21.3.2015 ve 20:00
předseda Kutlák, sám málo energický a jak se zdá,
Setkání seniorů
16.04. 2015
ke všemu lhostejný nemínil sám v družstvu zůstati
Pálení čarodějnic,
a ještě několik dalších, kteří ovšem svůj úmysl na
stavění májky,
sobě nedali znáti, dokud nebudou míti "dobírku"
lampionový průvod
30.4.2015
v kapse. Za několik týdnů po výroční schůzi
podalo několik zemědělců odhlášku z JZD a po
Blahopřejeme k narozeninám
několika dalších dnech ještě další, kteří vyčkávali,
jak to s těmi prvými dopadne. Tak začátkem
března bylo družstev "ochuzeno" o následující
Korchová Margareta
91 let (*19.02.)
zemědělce: Šuhaj Josef, Šuhaj Martin, Šuhaj
Zelendová Slávka
89 let (*09.01.)
Juraj, Hoško, Dombovari, Koniarik, Ferjenčík,
Ďuráková Marie
89 let (*20.01.)
Bigas, Štroser, Herman Kolar a Kutlák. Tito si
Korch Jan
65 let (*23.01.)
vyvlastnili z družstva 70 ha orné půdy, čímž zbylo
v JZD orné půdy pouze 90 ha. JZD v tomto roce i
Posíláme přáníčko, aby potěšilo Vaše srdíčko.
poměrně slabší obdělalo a osilo 30 ha dosud
Přejeme jen to krásné, pevné zdraví, hodně
ladem ležící půdy. Že hospodařilo v novém
lásky, radosti a spokojenosti.
složení lépe, ukazuje přehled níže uvedený.
oseto
průměrný výnos
žito
13 ha
17 q
pšenice 15 ha
13 q
oves
16 ha
13 q
ječmen 16 ha
9q
brambory 16 ha
90 q

Narození občánci
Denis Chrášťanský
Šarlota Kováčová
Lilien Firlová
Beáta Anna Dašková

07.12.2014
24.12.2014
26.12.2014
29.12.2014

sklizeno
221 q
195 q
208 q
144 q
1440 q

Kontingenty: zrniny 55 q a brambory 320 q
splněny na 100%, hovězí dobytek na 105% a
vepřový na 100%. Mimoto dodalo na volný trh 21
kusů hovězího dobytka a 45 prasat. Mléko na
předepsaný kontingent 40 000 litrů dodáno 71 000
litrů. Pouze u vajec kontingent selhal, kde místo
předepsaných 7 000 kusů, dodáno pouze 6 000
kusů.Porovnáme-li hospodaření s předcházejícími
léty je vidno, že tento rok byl nejúspěšnější.
Jelikož plán nebyl do všech důsledků splněn, bude

Blahopřejeme rodičům k
narození miminka. Ať mu
sudičky jen vše dobré dají a
ať pro něho hodně lásky,
zdraví a štěstí mají.
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pracovní jednotka o něco málo nižší, než Bedřich Drajer, bývalý předseda ONV Kaplice,
plánovaných 20 Kčs, rozhodně však vyšší než léto nyní místopředseda KNV. Pro něho se vyslovilo
minulé i přesto, že dlouhotrvajícími dešti byla 96% voličů.
úroda citelně poškozena.
Volby do N. S.
Druhou významnou událostí letošního roku byly
Volba do národních výborů
16. května oděla se naše obec do slavnostního volby do NS, které se konaly 28. listopadu. Za
roucha. Tento den volili totiž zdejší občané své zdejší obvod kandidoval Figura Štefan, předseda
zástupce do lidosprávy MNV, ONV a KNV. Dle JZD Malšín-Ostrov u Vyššího Brodu. Ze všech
volebního zákona byla zdejší obec rozdělena do 10 338 hlasů bylo plných 335 pro jeho zvolení a
ti volebních okrsků a z každého byl narušen 1 pouze 3 hlasy proti.
kandidát do MNV. Z tohoto počtu byly 4 v Č. Požární hlídky
Heršláku a 6 v H. Dvořišti. V každém volebním Aby byla zabezpečena úroda před možností
okrsku kandidoval pouze 1 kandidát. Tento měl za požárů byly z popudu MNV organizovány požární
povinnost se občanům na předvolebních schůzích hlídky, které fungovaly po celé noci, dokud požaté
představiti a prodebatovati s nimi jejich přání a obilí nebylo svezeno, nebo ze stohů vymláceno.
bolesti, aby tak v případě svého zvolení mohl zájmy
svých voličů v MNV řádně zastupovati. V č.
Heršláku byla volební místnost na nádraží, v H.
Dvořišti v agitačním středisku na MNV. Jak
probíhaly volby? Celkem v klidu bez rušivých
příhod, takže během dopoledne téměř všichni
D
Datum konání příštího veřejného zasedání
občané splnili svou povinnost. Volební místnosti
zastupitelstva je stanoven
byly v 18 hodin uzavřeny, jak nařizoval volební
na čtvrtek 5.3.2015. Všichni občané jsou
zákon a před obvodovou komisí urny otevřeny,
srdečně zváni.
načež počalo počítání hlasů. Po provedení tohoto
aktu bylo zjištěno, že svou povinnost splnilo plných
100% voličů, kterých bylo 338. Z toho bylo pro
navržené kandidáty odevzdáno celkem 96,3%
hlasů, takže byli všichni pravoplatně zvoleni.
Navrženi a zvoleni byli:
Dočekal František - zaměstnanec celnice, Dvořák
Josef - zaměstnanec ČSD, Fesl Václav zaměstnanec ČSD, Herman František - školník,
Kolářová Božena - člen JZD, Lavička Františekzaměstnanec ČSD, Marek František - tajemník
MNV, Vávra Stanislav - důstojník, Vávrová Anna člen JZD, Voncová Marie - člen JZD.
Z těchto 10ti kandidátů byl volen nový předseda
MNV. Na další volební období byl jednohlasně
pověřen vedením MNV Dvořák Josef. Zároveň s
ním byl pověřen vedením úřadu MNV
dosavadní tajemník Marek František. Zároveň se
sčítáním hlasů do MNV byly sčítány i hlasy
kandidátů do ONV a KNV. Do ONV kandidoval
Nosek Tomáš, zaměstnanec ČSD. Pro jeho zvolení
hlasovalo 97,5% voličů. Do KNV kandidoval
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