Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 6/2015

Ročník: V

18. prosince 2015

Vážení spoluobčané,
snad se tomu ani nechce věřit, nedávno jsme prožívali horké letní dny a
najednou se blíží konec roku. Čas adventu se překulil do druhé poloviny a
vánoční svátky máme za dveřmi. Zastavme se a podívejme se na tento čas
trochu s odstupem. Nenechme se přesvědčovat, co všechno je potřeba pro
zaručeně šťastné Vánoce nakoupit. Společné vzájemné setkávání lidí,
upřímnost, pohoda a radost v srdci se nikde stejně koupit nedá. V tomto
duchu jsme prožívali i první adventní neděli v naší obci. Přestože počasí
nebylo zrovna vlídné, setkání v hojném počtu občanů u rozzářeného
vánočního stromu na naší návsi navodilo kouzelnou vánoční náladu.
Dovolte nám proto opravdu upřímně popřát Vám šťastné, spokojené a požehnané Vánoce, v
novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, více klidu a jistoty, úspěch v práci i v rodinném
životě. A i když se nesplní vše, na co myslíte, radujte se i z maličkostí. Vše nejlepší v novém roce a
hlavně dostatek optimismu Vám všem přejí zastupitelé obce.
Horní Dvořiště o výměře 19 m2 (ostatní
plocha) za 40 Kč /m2 + náklady za poplatek na
katastrálním úřadě paní Vladislavě Slaninové
 prodej části pozemku parc.č. 2611/7 v k.ú.
Horní Dvořiště (dle GP 259-106/2015 se jedná
o pozemek parc. č. st. 268 díl „c“ – 3 m2,
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
pozemek parc.č. st. 88 díl „d“ – 5 m2 a
břemene s firmou E.ON ČR s.r.o. na uložení
pozemek parc. č. 26 díl „f“ – 39 m2) – celkem
NN kabelu s uzemněním v pozemku parc.č.
výměra 47 m2(ostatní plocha) za 40 Kč/m2 +
2499/38 v k.ú. Horní Dvořiště za úplatu 500,náklady za poplatek na katastrálním úřadě paní
Kč bez DPH
Ivaně Šnobrové
 prodej pozemku parc. č. 120/10 v k.ú. Horní  rozpočet na rok 2016 v celkové výši příjmů:
Dvořiště o výměře 19 m2 (ostatní plocha) za
8 200 000,- Kč, celkových výdajů: 8 200 000,40 Kč /m2 a pozemku parc.č. 120/11 v k.ú.
Kč a splátky úvěru ve výši: 110 004,- Kč (bude

Usnesení č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 5.11. 2015
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hrazeno z přebytku hospodaření minulých let).
V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazatele
pro příspěvkové organizace obce. Základní
škole T.G.M. a Mateřské škole Horní Dvořiště
ve výši 1 000 000,- Kč, Závodní kuchyně
Horní Dvořiště p.o. 350 000,- Kč. Sociální
fond má stanoveny celkové příjmy 36 360,Kč a celkové výdaje ve výši 32 000,- Kč
cenu vodného pro rok 2016 ve výši 26,02 Kč
+ pevná složka vodného 455,- Kč a dále cenu
stočného pro rok 2016 ve výši 37,69 Kč +
pevná složka stočného 651,- Kč /ceny jsou
uvedeny bez DPH/
nájemní smlouvu č. 2977200315 o pronájmu
prostor sloužících podnikání (sál na nádraží)
za 100,04 Kč/ m2 /rok pro potřeby obce
místní Program obnovy venkova na roky 2010
– 2020 (dodatek č. 2)
podle ustanovení § 44 písm. a) zák. č.
183/2006 Sb. O územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) pořízení
nového územního plánu obce Horní Dvořiště z
vlastního podnětu. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že pořizovatelem nového územního
plánu obce Horní Dvořiště bude Městský úřad
Kaplice, odbor životního prostředí a úřad
územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný podle ust. § 6 odst. 1
písm.
c)
stavebního
zákona.
Dále
zastupitelstvo obce rozhodlo, že určeným
zastupitelem pro pořízení nového územního
plánu obce Horní Dvořiště bude starosta obce
Kemény Zdeněk

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o úkolech uložených při minulém
jednání zastupitelstva obce
 informace zástupce České pošty s.p. ohledně
možnosti přechodu, změny formy poštovní
obsluhy v rámci projektu Pošta Partner v naší
obci
 informaci o výsledku dílčího přezkumu
hospodaření za rok 2015
 rozpočtové opatření č. 14/2015, č. 15/2015 a č.
16/2015
 informaci o přípravách na inventarizaci
 informaci o výsledku měření objemové
aktivity radonu (OAR) v budově školy v
Českém Heršláku
 informaci o pasportu veřejného osvětlení v
obci
 informaci o kontrole udržitelnosti projektu
„Obnova křížové cesty v Horním Dvořišti

 informaci o termínu konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce :
 žádá Českou poštu s.p. o průběžné informace
ke změně formy poštovní obsluhy v rámci
projektu Pošta Partner v naší obci
 neschvaluje prodej bývalé budovy staré roty
č.p. 55 v Českém Heršláku
 ukládá hospodářce obce zpracovat v termínu
do 11. 12. 2015 veškeré podklady a sestavy pro
inventarizaci
 ukládá starostovi obce zveřejnit kalkulaci cen
vodného a stočného pro rok 2016 na úřední
desce
 ukládá starostovi obce, aby podal žádost POV
(Program obnovy venkova) na r.2016 na akce
zbudování nového veřejného osvětlení od
„Dunajčika“ směrem do Horního Dvořiště a
dále k prvnímu mostu – k novostavbě p.
Houdka. Také na další etapu oprav budovy OÚ
– topení , zateplení
 zvolilo členem kontrolního výboru od
05.11.2015 p. Jaromíra Noska, který se stal
členem zastupitelstva po splnění slibu dne
05.11.2015 z důvodu rezignace na funkci člena
zastupitelstva p.Ivana Robocha

Informace o záměrech České pošty
Představení Projektu Pošta Partner
Česká pošta, s.p., má v současné době jednu z
nejhustších poštovních sítí v Evropě, tvoří ji 3217
poboček. Cílem projektu Pošta Partner je převod
poštovních provozoven na Pošty Partner, což jsou
pošty provozované třetí osobou, tedy smluvním
partnerem České pošty, s.p. Od letošního roku je
naplánován desetiletý proces přeměny pobočkové
sítě, kdy by Česká pošta, s.p., měla mít v cílovém
stavu 691 vlastních provozoven a 2526 Pošt
Partner. Česká republika má z evropských zemí
nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními
partnery. Koncept franšíz je v Evropě běžný a
osvědčený. V Německu se jedná o téměř 100%
podíl smluvních partnerů, v Rakousku 71 %, v
Maďarsku 18,8%, v Irsku 94,7%, ve Velké Británii
99% v České republice je to pak 1,5%.
Nejoblíbenější umístění franšíz jsou obecní úřady,
obchodní centra a místní prodejny. Projekt Pošta
Partner byl představen Vládě ČR, která ho na
svém jednání dne 22.4.2015 vzala na vědomí. Dále
byl projednán se zástupci Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro
obnovu venkova ČR.
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Budoucnost pobočkové sítě je součástí
ministerstvem vnitra schválené strategie České
pošty, která v sobě zahrnuje i přeměnu poboček na
pošty Partner. Celý projekt funguje již od roku
2009 a v loňském roce prošel revizí. Na jejím
základě došlo k nastavení nových výhodnějších
podmínek, které jsou pro budoucí smluvní
partnery ekonomicky atraktivnější.
Partnerské pošty představují podle vyhlášky
Českého telekomunikačního úřadu plnohodnotné
provozovny České pošty. Zároveň poskytují
občanům stejné poštovní služby a zachovávají
jejich vysokou dostupnost. Ohlasy od občanů
obcí, kde již partnerské pošty fungují, dokazují, že
lidé jsou s touto změnou spokojeni a oceňují také
příznivější hodiny pro veřejnost, které tyto
provozovny poskytují.
Provozovna pošty v naší obci byla vybrána jako
vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v
rámci projektu Pošta Partner.
Informace o poště 382 93 Horní Dvořiště:
nízká poptávka po službách (počet obyvatel v obci
k 01.01.2015: 496), deficitní v minulých letech,
průměrné denní počty vybraných, podaných,
zapsaných zásilek, peněžních a balíkových služeb
za období 01.01.-31.08.2015 – (listovní:2,
balíkové: 1, poštovní poukázky: 11, důchody: 1,
Poštovní spořitelna - Maxkarta/platební karta: 5
Vlastník objektu: obec Horní Dvořiště
Forma spolupráce se smluvními zástupci:
Služby ČP poskytuje smluvní zástupce za úplatu,
ve vlastní provozovně, s využitím vybavení
zapůjčeného ČP, jménem ČP na její účet a
odpovědnost nebo jménem, na účet a odpovědnost
finanční instituce zajišťuje poskytování služeb dle
Přílohy č.2 Smlouvy o zajištění služeb pro ČP.
Zástupcem může být obec, resp.právnická osoba,
v níž má obec majetkouvou účast, subjekt zapsaný
v obchodním rejstříku (jehož předmětem
podnikání je zprostředkování obchodu a služeb)
nebo
subjekt
podnikající
na
základě
živnostenského oprávnění.
Česká pošta, s.p. zajišťuje dodání a instalaci
přepážky,
nábytku,
výpočetní
techniky,
bezpečnostního vybavení, externího označení
provozovny, poštovní materiál, razítka, tiskopisy a
školení pracovníků.
Smluvní zástupce zajišťuje dostupnost Pošty
Partner (součet otevíracích hodin musí činit
alespoň 15 v týdnu, který má 5 pracovních dní),
dostatečnou plochu (cca 15m2), instalaci
externích označení provozovny (smaltované
cedule, odkaz na nejbližší otevřenou poštu,

piktogramy), pracovníky ovládající základy práce
s výpočetní technikou, datové připojení a
telefonické spojení.
Motivační systém:
Základní měsíční provize za rozsah poskytovaných
služeb u fixní části: 6000,- Kč, příspěvek na
telefon: 300 Kč měsíčně, měsíční příspěvek na
datové připojení max. 2 490,- Kč (v závislosti na
skutečné ceně datového připojení). Variabilní část
zahrnuje měsíční provizi dle počtu provedených
vybraných transakcí: 3,- Kč /transakce, motivaci
za prodej poštovních cenin a zboží: 4,20%
měsíčně, motivace za produkty pro alianční
partnery (osobní účet, spotřebitelský úvěr, ČSOB
Penzij.spoření) a motivace za kvalitu: 9 600.ročně dle počtu oprávněných stížností k 31.12.
daného roku.
Výše uvedené informace o změnách a nových
možnostech poskytování poštovních služeb v naší obci
přednesl zástupce České pošty, s.p. na jednání
zastupitelstva č.8 dne 5.11.2015.

Informace o přezkoumání hospodaření
obce Horní Dvořiště
Na základě pověření Krajského úřadu Jč kraje bylo
dne 1.10.2015 provedeno dílčí přezkoumání
hospodaření obce Horní Dvořiště za období od
1.1.2015 do 31.8.2015. V rámci přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v
ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona č.420/2004
Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v
neúplnosti nebo neprůkaznost vedení účetnictví, v
pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se
zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo
překročení
působnosti
územního
celku
stanovených zvláštními právními předpisy a v
neodstranění
nedostatků
zjištěných
při
přezkoumání hospodaření za předchozí roky.

Vodné a stočné v r. 2016
Na základě kalkulace cen pro vodné a stočné
firmou ČEVAK, a.s. pro r. 2016 byla v naší obci
stanovena cena vodného pro rok 2016 ve výši
26,02 Kč + pevná složka vodného 455,- Kč a dále
cenu stočného pro rok 2016 ve výši 37,69 Kč +
pevná složka stočného 651,- Kč /ceny jsou
uvedeny bez DPH/ a zůstávají stejné jako v r.2015.

Termíny svozu tříděného odpadu v r. 2016
Vývoz papíru – 1 x za 14 dní
Vývoz skla – 1 x měsíčně
Vývoz plastů – pravidelně každé pondělí
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Informace Finanční správy
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte
daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok
prostřednictvím SIPO!

Už nebudete mít starost, jestli vám bude
doručena složenka do schránky!

Už nikdy nebudete mít obavu, že
zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!

Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit
daň včas!

Už nemusíte chodit platit na pokladnu
finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!
Jak na to?
Uživatelé SIPO
1) Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte
doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální
rozpis bezhotovostní platby SIPO.
2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste
poplatníkem daně z nemovitých věcí.
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na
pobočkách
České
pošty
a
nebo
na
www.ceskaposta.cz pod složkou Platební a
finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na
kterékoliv poště.
2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále
pokračujete jako uživatelé SIPO.
Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku
2016 je možné do 31. ledna 2016 . Následující
roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne
placení přes SIPO pro Vás zcela automaticky!
Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO najdete na podatelnách
FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou
daňové tiskopisy.

Jako každý rok v tomto adventním čase přišel za
dětmi z naší vesnice Mikuláš se svojí početnou
družinou.
Již 4. prosince v dopoledních hodinách dorazil
Mikuláš s anděly a čerty za velkého řinčení a
zvonění do naší školy.
Nejdříve navštívili mateřskou školu, kde si děti
chvíle čekání krátily malováním. Poté, co
vstoupily ,,svaté i nesvaté“ bytosti, vystrašené děti
předvedly svoji šikovnost a společně zazpívaly
písničku, za což byly odměněny štědrou nadílkou.

Po vpádu čertů do školní třídy seděli i ti největší
raubíři jak přikovaní, některé děti se dávaly do
breku.

Mikulášská nadílka

Naštěstí Mikuláš a andělé udržovali čerty na uzdě.
Jeden žák po druhém Mikuláši zpívali a říkali
básničky. Pokud nebyli čerti spokojeni, vzali
školáka do pytle a už už ho odnášeli do pekla.
Cestou však děti slíbily poslušnost, čertům se jich
zželelo a vrátili je zpět do třídy. Po rozdané nadílce
se Mikuláš a jeho družina rozloučili a školu
opustili.
Za soumraku 5. prosince vyrazily nebeské i
pekelné bytosti za dětmi do jejich domovů. A jak
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byly opět překvapeny: i velcí hrdinové byli doma svým způsobem považovat i za jakéhosi
po setmění jako oukropečkové.
novodobého Klostermanna.
Kniha, vycházející v malém jihočeském
nakladatelství Karla Křivance, je doprovázena
ilustracemi Evy Kalendové a Michala Štěrby a
stojí 299 Kč. Objednat si jí můžete u svých
knihkupců nebo na adrese www.cesky-muskar.eu
nebo www.knihystehlik.eu
Spisovatel Ivan Nový učil
na naší ZDŠ dva roky
před 60 lety.
Příspěvek do Horňáčku
zaslal Karel Křivanec z
Českých Budějovic.
Mikuláš, andělé i čerti se za rok opět vrátí a
vzkazují všem dětem: ,,Nezapomeňte na své sliby
a buďte poslušní“.
Děkuji tímto vedení obce za připravenou nadílku,
panu L.Kremlovi, P. Ďurkovovi, P. Matějkovi, J.
Německému, M. Tymkovi a paní A. Dolné za
pomoc při mikulášské nadílce.
Monika Kremlová

Společenská kronika

P.S. Za rok se opět těšíme na shledanou.

Naši jubilanti
Šumavský triptych

Marie Neužilová
Až po 40 letech od svého vzniku vychází poprvé Věra Bolebruchová
poutavá kniha povídek Ivana Nového: Šumavský Růžena Palečková
triptych. Autor se zde na 266 stranách vyznává ze Josef Kameník

84 let
80 let
75 let
75 let

(*28.11.)
(*03.11.)
(*24.11.)
(*13.12.)

své lásky k Šumavě. Ve více než stovce povídek z
Lipenska a Hornoplánska najdeme příběhy
místních lidí, lesa, řeky, jezera a jejich obyvatel. Gratulujeme a přejeme
Výrazná část povídek je věnována i šumavským
hodně spokojenosti,
houbám z pohledu mykologického znalce a
radosti a osobní pohody.
labužníka. Jazykově velmi vyzrálé dílo ukazuje i
Pevné zdraví ať Vám
na autorovy nemalé znalosti místní přírody, o
které vede Nový i krásné filozofické úvahy, do slouží a splní se vše po
čem srdce touží.
nichž se občas promítají jeho životní peripetie.
Ivan Nový může být starším čtenářům známý jako
autor několika knih pro děti: Rybářské toulky, Na
rybářské stezce, Davídek, Skřivan v kabinetu.
Autor, který byl mj. i aktivním účastníkem
Vysočanského sjezdu, už nesměl v období
Narození
normalizace působit ve školství a živil se pak jako
dělník vrchní stavby ČSD. Šumavský triptych si Marie Elen Matějková
(*27. 11. 2015)
psal do šuplíku a postupně ho sám v sedmdesátých
letech vydával v samizdatu pro okruh svých
nejlepších přátel. Nádherná poetika Nového díla Na světě ses objevila, všechny stíny
jistě uchvátí i současného čtenáře s laskavým
prosvětlila, dítě, darem od Boha,
vztahem k Šumavě, který jistě rád přijme tento dar
jasná ať je Tvá obloha. Srdečně
od málem zapomenutého autora, jehož můžeme
gratulujeme k narození miminka.
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PRODEJ kaprů
proběhne V ÚTERÝ 22. 12. 2015

po 14:00 hodině
PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
PŘEDNOSTNĚ BUDOU OBSLOUŽENI
OBČANÉ, KTEŘÍ SI KAPRA OBJEDNALI
!!!!!
Zájemcům p. Karel Pícha na požádání ryby
očistí.

VE STEJNÝ DEN SE BUDOU VYDÁVAT I
OBJEDNANÉ VÁNOČNÍ STROMKY

Srdečně Vás zveme na Vánoční mši do Kostela
Svatého Michaela archanděla v Horním
Dvořišti
dne 24. 12. 2015 ve 21:30 hodin
(převor Justin Jan Berka odslouží zkrácenou
verzi mše v českém jazyce a poté si můžeme za
hudebního doprovodu rodiny Kruckých a
místních dobrovolníků zazpívat několik
vánočních písní)
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Vánoční zvyky a tradice
S vánočními svátky se v minulosti pojila celá řada
tradic, zvyků a pověr. Mnoho z nich je již téměř
zapomenuto, ale některé přežily a staly se
neodmyslitelnou součástí našich Vánoc.
Vánoční stromeček - nazdobený stromek se stal
jedním z hlavních symbolů vánočních svátků, a
tak možná leckoho překvapí, že tento zvyk je
poměrně mladý. Dřív se nad štědrovečerní stůl
dávaly jen zelené větvičky, které měly
symbolizovat návrat jara.
Tradice zdobení
stromku pochází z Německa - jedna z prvních
zpráv o ní je v brémské kronice z roku 1570.
Katolická církev považovala zpočátku zdobení
stromů za pohanský zvyk. V Česku má vánoční
stromek poměrně krátkou historii - poprvé jej
postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich
na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však
začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40.
letech 19. století v bohatých pražských
měšťanských rodinách. Na vesnici pronikaly
stromky ještě pomaleji - až do první světové války
bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená
smrková nebo jedlová větev. Půst - na Štědrý den
se držel až do večeře přísný půst. Ti, kteří ho
zachovali, měli vidět zlaté prasátko. Ke společné
večeři se pak zasedlo poté, co vyšla první hvězda.
Zvyky u štědrovečerní večeře - připravil se o
jeden talíř navíc pro náhodného hosta. Pod talíř se
schoval zlatý penízek nebo šupinky z kapra, aby
se nás držely peníze, od slavnostní večeře se
nesmělo vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře,
protože ten, kdo vstane, do roka zemře. Krájení
jablka - po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo
ke stopce. Pokud jádra vypadají jako pěticípá
hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud
mají tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy, pak někdo z
přítomných těžce onemocní nebo zemře. Věštby o
budoucnosti - na stůl se postavilo sedm hrnečků
dnem vzhůru. Pod každý se položil nějaký
symbol, např. peníz (bohatství), hlína (smrt),
obrázek (stane se rodičem) a ty se pak odkrývaly.
Jeden hrnek byl prázdný a kdo jej otočil, ten
vypustil bídu.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY
Blíží se konec roku a s ním tradiční svátky,
očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ti už se
určitě netrpělivě těší na dárky, které budou
rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už

můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali,
kolikrát se ještě vyspíme, než k nám přijde Ježíšek.
Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce
netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí,
vnuků či partnerů nás dokáže naplnit velmi
příjemnými pocity. Pro nás však tento adventní
čas, který jsme zahájili 29. listopadu slavnostním
rozsvícením vánočního stromu na naší návsi,
představuje spoustu práce, starostí a příprav, aby
se Vánoce uskutečnily v pohodě a spokojenosti.
Společnost se vyvíjí, jde stále kupředu. Například
mobilní telefon se stal zcela běžnou součástí
každodenního života pro většinu z nás včetně dětí,
takže jako dárek určitě nevyvolá u vánočního
stromku takový výbuch nadšení jako před několika
lety. Technický pokrok nejde kroky, ale skoky.
Objevují se další lákadla, po nichž lidé touží. Ne
každý z nás však může připravit Vánoce podle
svých představ, přání a očekávání jeho rodiny. To
může být i příčinou různých předvánočních stresů.
Je určitě těžké se vypořádat s pocitem, že nejsme
schopni udělat to, co od nás naši nejbližší
očekávají.
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody.
Snažme se o to, aby pro nás takovými byly i bez
toho, aniž bychom se museli klanět "zlatému teleti
spotřeby". Aby spokojenost nezáležela pouze na
množství a hodnotě dárků, které dostaneme či
lahůdek, které zkonzumujeme. Jsou dárky, kvůli
nimž nebudeme muset vůbec sahat do peněženky a
přitom se mohou výrazně podílet na příjemném
prožití vánočních svátků. Snažme se darovat lásku,
pochopení, vzájemnou úctu a takt. Asi tento dárek
nevyvolá okamžité nadšení, ale jeho působení je
dlouhodobé a po čase bude určitě oceněn ze strany
adresáta a přinese radost a uspokojení všem.
Konec roku je také příležitostí k bilancování,
ohlédnutím za minulým rokem a vhodnou
příležitostí k poděkování. Proto bych rád
poděkoval všem lidem, kteří pro naši obec pracují,
pomáhají při různých společenských akcích apod..
Dík patří i všem členům zastupitelstva obce,
výborů
a
komisí,
zaměstnancům
obce.

Vážení spoluobčané, jménem svým,
vedení obce i všech zaměstnanců
obecního úřadu Vám přeji příjemné
prožití vánočních svátků v klidu a
spokojenosti a do nového roku 2016
jen to dobré.
Zdeněk Kemény, starosta obce
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Živý Betlém
Kdy: 20. 12. 2015, v 17:00 hod
Kde: náves Horní Dvořiště
Opět po roce se sejdeme, abychom si společně připomněli zrození Ježíška a
nasáli kouzlo vánoc.
Těšíme se na vás
( po této akci proběhne vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí tradiční českou vánoční výzdobu)

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven
na pondělí 28.12.2015 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Informační zpravodaj – periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště na konci
každého sudého měsíce, tj. 6x v roce
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 1. čísla v r. 2016 : 20. 02. 2016

