Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 6/2016

Ročník: VI

15. prosince 2016

Vážení spoluobčané,
nastal čas adventu a my se letos naposledy
setkáváme u našeho obecního zpravodaje.
Půvabný adventní čas naplněný očekáváním,
radostmi, ale i shonem pravidelně dokreslují v
naší obci akce, jako je slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na návsi v první adventní
neděli, mikulášská nadílka, vánoční besídka dětí
ze základní a mateřské školy, představení živého
betlému nebo vánoční koncert v kostele. Plnými
doušky můžete přijímat vánoční náladu při
procházce naší obcí, kde se stále více občanů
snaží vánočně ozdobit svůj příbytek. Čas
Adventu by pro nás měl být časem smíření,
rozjímání a zamyšlení se. Klid v duši se nedá
koupit, nikdo nám ho nezajistí, ten si musíme
nastolit sami. Přijměte přání radostných Vánoc
a šťastného nového roku.
 rozpočet na rok 2017 v celkové výši příjmů:
10.120 000,- Kč, celkových výdajů 11.320. 000,Kč a financování ve výši 1.200.000,- Kč (bude
hrazeno z přebytku hospodaření minulých let). V
rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazatele pro
příspěvkové organizace obce, a to pro Základní
škola T.G.M. a Mateřská škola Horní Dvořiště ve
výši 1.200.000,- Kč, Závodní kuchyně Horní
Dvořiště p.o. 400.000,- Kč a transfery spolkům,
TJ Horní Dvořiště, z.s. ve výši 50.000,- Kč,
splátky úvěrů. Sociální fond má stanoveny
celkové příjmy 39.600,- Kč a celkové výdaje ve
výši 32.000,- Kč

Usnesení č. 15
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 24.11.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 rozpočtové opatření č. 14/2016
 kalkulaci vodného a stočného na rok 2017 v
majetku obce - cenu vodného ve výši 26,02 +
pevná složka vodného 510,- Kč a dále cenu
stočného 38,37 Kč + pevná složka stočného
651,- Kč /ceny jsou uvedeny bez DPH/
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 zrušení Dobrovolného svazku obcí Vyšebrodsko,
se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ
70535558 s likvidací k 31. 12. 2016
 znění a uzavření „Darovací smlouvy “mezi
Dobrovolným svazkem obcí Vyšebrodsko, se
sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ:
70535558 a obcí Horní Dvořiště se sídlem:
Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště, IČ:
00245887, DIČ: CZ00245887
 převod majetku DSO Vyšebrodsko se sídlem:
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 70535558
(Soubor herních prvků, městského mobiliáře –
dle přiložené darovací smlouvy) do vlastnictví
obce Horní Dvořiště, se sídlem: Horní Dvořiště
26, 382 93 Horní Dvořiště, IČ: 00245887, DIČ:
CZ00245887 k 31. 12. 2016
 výpověď
smlouvy
o
příspěvcích
do
Vyšebrodského zpravodaje uzavřené dne
18.06.2015 s Městem Vyšší Brod se sídlem Míru
250, 382 73 Vyšší Brod, IČ: 00246191
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s firmou Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., ohledně uložení podzemního
komunikačního vedení v obecních pozemcích
parc. č. 2042, 2075 a 2053/1
v k.ú. Horní Dvořiště za jednorázovou úplatu 4.350,Kč bez DPH

Vodné a stočné v roce 2017
Na základě kalkulace cen pro vodné a stočné
firmou ČEVAK, a.s. pro r.2017 byla v naší obci
stanovena cena vodného pro rok 2017 ve výši
26,02 Kč za m3 / zůstavá stejná jako v r.2016/ +
pevná složka vodného 510,- Kč / v r.2016 byla
455,- Kč/. Dále cena stočného pro rok 2017 ve
výši 38,37 Kč za m3 /v r.2016 byla 37,69 Kč za
m3/ + pevná složka stočného 651,- Kč /
zůstává stejná jako v r.2016/. Ceny jsou
uvedeny bez DPH a týkají se vodovodního řádu,
který je v majetku obce.
Co je vodné a stočné?
Platba za služby poskytované v oblasti dodávek
pitné vody a odvádění vody odpadní má dvě
části – vodné a stočné. Vodné je platba za
dodávku pitné vody a za službu spojenou s její
výrobou. Stočné je platba za službu spojenou s
odváděním a čištěním odpadní vody. U
podnikatelů nebo nemovitostí, které slouží ke
komerčním účelům, se navíc ve stočném
fakturuje i srážková voda. Poplatky za ni se
vypočítají z velikosti plochy střechy a ostatních
ploch, které jsou odkanalizované do veřejné
kanalizační sítě.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 informaci o výsledku dílčího přezkumu
hospodaření za rok 2016
 rozpočtové opatření č. 13/2016
 projekt těžební a pěstební činnosti v obecních
lesích na rok 2017, tak jak ho vypracoval OLH
p. Žufa
 informaci o přípravách na inventarizaci majetku
obce
 informaci o rozpracovaných stavebních akcích
 informaci
o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Co je dvousložková cena vodného a stočného?
Zavedením dvousložkové ceny vodného a
stočného dojde k tomu, že všichni odběratelé se
budou podílet právě pevnou složkou na
nákladech spojených s údržbou sítí bez ohledu
na to, jaké množství vody kdo odebírá. Podíl
této pevné složky v celkové ceně se tak
výrazněji přenáší na odběratele s nejnižší
spotřebou vody, zejména na majitele
neobydlených a rekreačních objektů. Uplatnění
dvousložkové ceny umožňuje zákon č. 274 /
2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu s tím, že stanoví přesná
pravidla pro výpočet této ceny a současně
omezení pro výši pevné složky této ceny –
maximálně 20% celkových nákladů vč.
přiměřeného zisku. Dvousložková cena je pak
odběratelům účtována ve formě sazba Kč za 1
odebraný m3 plus pevná složka (roční nebo
měsíční „paušální částka“).

Zastupitelstvo obce
 ukládá starostovi zveřejnit kalkulaci vodného a
stočného na rok 2017 v majetku obce na úřední
desce
 ukládá hospodářce obce zpracovat v daném
termínu (15.12.2016) veškeré podklady, sestavy
pro inventarizaci majetku obce
 ukládá starostovi obce, aby podal žádost POV
2017 /program obnovy venkova/ na akce

Komunální odpad

renovace stávajícího VO /veřejného
osvětlení/ ve správním území obce Horní
Dvořiště a dále na I. etapu nových
parkovacích míst, včetně chodníků mezi
bytovkami v Horním Dvořišti

Cena za odvoz komunálního
odpadu v r.2017 zůstává stejná jako
v r.2016, tedy 38,- Kč + 15% DPH.
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provádět i po tomto termínu. Matrika,
ověřování podpisů, poskytování výpisů, atd.
zajistí starosta dle svých možností

Rozpis svozu směsného komunálního odpadu je
přílohou zpravodaje. Upozorňujeme občany, že
změnu frekvence vývozu popelnice je možné z
důvodu fakturace provést pouze čtvrtletně, tj. k
1.1., 1.4., 1.7. a 1.10.

 v současné době probíhá v naší obci
geodetické zaměřování kanalizace jako
podklad
pro
zpracování
projektové
dokumentace a následně získání dotace z EU
na rozšíření kanalizace

Termíny svozu tříděného odpadu v r.2017
Vývoz plastů: pravidelně každé pondělí
Vývoz papíru: 1x za 14 dní (12.1., 26.1., 9.2.,

Revize kotlů na tuhá paliva

23.2., 9.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6.,
13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10.,
2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.)

Novela zákona o ochraně ovzduší vstoupila v
platnost 1.9.2012. Poté, co v lednu 2014 skončil
prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky
1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, bude
následovat:

Vývoz skla: 1x za 4 týdny (23.1., 20.2.,20.3.,
17.4., 15.5., 12.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 30.10.,
27.11., 25.12.

Odpad se vyváží od pondělí do pátku i ve dnech
svátků. Odvoz zajišťuje firma Technické služby
Kaplice.

Leden 2017 - Povinnost předložit na základě
požadavku obecního úřadu revizi domácího
kotle na tuhá paliva. První revize je povinná
do 31.12.2016. Revize budou povinné jednou za
dva roky.
Leden 2018 - Ukončení prodeje kotlů na tuhá
paliva 3. emisní třídy.
Září 2022 - domácnosti budou mít povinnost
prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky
minimálně 3.emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
V opačném případě hrozí vysoké pokuty až
50.000 Kč. (Obecní úřady mohou požadovat
předložení revizí, pak občané musí revize
předložit sami.)

Provoz sběrného dvora Kaplice
pondělí

zavřeno

úterý

8:00 - 16:00

středa

10:00 - 18:00

čtvrtek

10:00 - 18:00

pátek

8:00 - 16:00

sobota

8:00 - 12:00

neděle

zavřeno

Požadavky na krbová kamna, krby, sporáky
a kachlová kamna (lokální topeniště nebo také
dle zákona o ovzduší sálavé zdroje tepla) jsou
cíleny hlavně na výrobce či dovozce
spalovacího zařizení. Pro lokální topeniště
určené pro připojení na teplovodní soustavu
ústředního vytápění (např. krbové vložky nebo
kamna s vodním výměníkem) jsou povinnosti i
pro provozovatele. Každá nabízená kamna na
evropském trhu musí být opatřena výrobním
štítkem.

polední přestávka 12:00 - 12:30

Oznámení ve zkratce
 jak jsme již informovali v minulém
zpravodaji, bude za naši obec od 1.1.2017
projednávat přestupky MÚ Kaplice dle
smlouvy o zajišťování výkonu státní správy

Informace ke kontrolám kotlů
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění je
povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, přičemž první

 v 1.čtvrtletí r.2017 (od 5.1. do 31.3.) bude z
důvodu pracovní neschopnosti hospodářky
omezen provoz OÚ Horní Dvořiště. Placení
poplatků (psi, odpady, ...) tedy bude možné
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kontrola musí být provedena nejpozději do
31.prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm.h) a
§ 41 odst.15 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Mikulášská nadílka
Součástí adventu je i den, kdy do mnohých
domů přijde Mikuláš. Podíváme-li se trochu do
historie, tak Mikuláš byl skutečný člověk
(světec). Někdy kolem roku 300 se jako mladý
muž
stal
Mikuláš
biskupem.
Během
pronásledování křesťanů však byl vězněn a
krutě mučen. Datem jeho úmrtí se stal 6.
prosinec někdy kolem roku 350 a od té doby se
každý rok tento den světil. V 8. století se jeho
uctívání nejvíce šířilo v Rusku, kterého se
posléze stal patronem a po P. Marii je druhým
nejuctívanějším svatým. Mikuláš je symbolem
přítele dětí, pomocníka v nouzi, patronem
poutníků, obchodníků, soudců, zajatců atd.
Tradice říká, že v předvečer tohoto svátku
navštěvuje muž s bílým vousem v doprovodu
čeledína děti, které obdarovává dárky nebo je
kárá za nehezké jednání nebo naplní sladkostmi
holínky, které stojí přede dveřmi.

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016
si budou muset například domácnosti nechat
zkontrolovat technický stav kotle, s nímž
vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po
nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je
kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží,
může mu hrozit pokuta 20.000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a
údržbě, přičemž proškolování těchto odborně
způsobilých osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou
součástí Hospodářské komory ČR. Další
informace
a
kontakty
naleznete
na:
www.APTT.cz

Rozsvícení vánočního stromu na návsi
První adventní neděle letos připadla na 27.
listopadu 2016. V podvečerních hodinách jsme
se sešli na návsi, abychom zahájili období
adventu svátečním rozsvícením vánočního
stromu. Děti z naší školy nám hezky zazpívaly a
po krátkém projevu starosty se rozzářil vánoční
strom. Nechybělo ani občerstvení v podobě

5. prosince přišel do naší školy za velkého
řinčení řetězů čertů Mikuláš se svojí početnou
družinou.

V mateřské škole si vystrašené děti připravily
krátké vystoupení a byly odměněny štědrou
nadílkou.
Po vpádu čertů do školní třídy seděli i ti největší
raubíři jak přikovaní, některé děti se dávaly do

teplých nápojů pro zahřátí a cukrovinky.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na přípravě této již tradiční akce v naší
obci.
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postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství,
jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo
po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a z
rukou hasičů z hornorakouského okresu
Freistadt byl poprvé předán českokrumlovským
hasičům 23. prosince 1989 na celnici v Dolním
Dvořišti.

Chcete mít doma Betlémské světlo?
Stačí si přijít 18. prosince na naši náves, kde v
17:00 hod. začíná představení o zrození
Ježíška a kam Betlémské světlo přinesou naši
hasiči (JSDHO). K přenesení světla stačí
obyčejná petrolejka, ale dobře poslouží
například i zavařovací sklenice se svíčkou.
Nezapomeňte na několik špejlí, abyste si světlo
mohli připálit a odnést si jej do svých domovů
jako symbol klidu, míru, a přátelství. Ať nám
připomíná toto světlo, zažehnuté v Betlémě, kde
zazářilo pastýřům při Ježíšově narození, a ať
otevírá lidská srdce.

breku. Naštěstí Mikuláš v doprovodu krásných
andělů udržel čerty na uzdě, takže dobro
nakonec zvítězilo. Mikuláš si s dětmi povídal o
jejich hříších, ale i o tom, co se jim daří. Žáci
slibovali poslušnost, zpívali a říkali básničky. Po
rozdané nadílce se „svaté i nesvaté“ bytosti
rozloučily a školu opustily.
Za soumraku vyrazily nebeské i pekelné bytosti
za dětmi do jejich domovů.
Mikuláš, andělé i čerti se za rok
vrátí a vzkazují všem dětem:
,,Nezapomínejte na své sliby a
buďte poslušní“.

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ DVOŘIŠTĚ
PŘIJÍMÁ DO 19.12.2016 OBJEDNÁVKY NA

Děkuji tímto vedení obce za
připravenou nadílku, panu L. Kremlovi, P.
Matějkovi, J. Německému, M. Firlovi a paní M.
Houdkové za pomoc při mikulášské nadílce.
Monika Kremlová
P.S. Za rok se opět těšíme na shledanou.

Betlémské světlo 2016

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Jako každý rok tak i letos se uskuteční předání
Betlémského světla od hasičů z
hornorakouského okresu Freistadt.
Slavnostní předání se uskuteční
v sobotu 17. prosince 2016 od
17:00 hodin v kostele Sv. Petra u
Freistadtu (Sonnberg)
Pro hasiče je Betlémské světlo
symbolem míru a přátelství.
Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše
Krista k nám letos dorazí již podvacáté osmé.
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do
pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena
novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé
plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do
Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky
rakouského rozhlasu a televize na pomoc

(SMRK, BOROVICE)

A
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
(přednostně budou obslouženi lidé, kteří si kapra objednali)

PRODEJ BUDE s největší pravděpodobností ve
čtvrtek 22.prosince 2016
(termín bude upřesněn)
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Vánoční mše a koncert v kostele
Srdečně Vás zveme na „PŮLNOČNÍ MŠI
SVATOU se zpěvem vánočních koled“ do
Kostela svatého Michaela archanděla v Horním
Dvořišti

Koniarik Štefan
správce st.statku
Lavička Frant.
zaměstnanec ČSD
Mikeš Josef
dělník
Dočekal Frant.
zaměstnanec celnice
Nosek Tomáš
tajemník MNV
Konopa Jan
náčelník ČSD
Dombovari Lad.
člen JZD
Do ONV byl zvolen Dudák Václav, člen pasové
kontroly, do KNV Petrová Marie. Rozvrstvení
členů MNV dle stranické příslušnosti: 11 členů
KSČ, 4 členové bezpartijní
Rozvrstvení dle zaměstnání:
4 dělníci
4 členové JZD
3 prac. inteligence
4 ostatní pracující
Věkový průměr člena MNV je 43 roků.

dne 24.12.2016 ve 21:30 hod.

Výbor žen - činnost
Výbor žen, stejně jako léto minulé, byl velmi
platnou silou MNV při plnění hospodářských a
kulturních problémů v obci. Aktivně
spolupracoval se sborem pro občanské
záležitosti, organisačně zajišťoval MDŽ,
provedl sběr odpadových surovin a 2 noční
výmlaty u JZD. I ve špičkových pracích
vypomáhal zdejšímu JZD seč mu síly stačily.

Historické okamžiky v naší obci r.1960
Zlatá svatba
V měsíci lednu byla v obřadní síni MNV
neobyčejná událost. Manželé Kocourkovi slavili
totiž 50té výročí jejich svatby a současně jejich
"mladí" oslavovali 25 let společného soužití.
Obřadní síň byla také toho dne naplněna do
posledního místa sourozenci, dětmi, vnuky a
pravnuky, přáteli jubilantů.

Životní úroveň
Antény televisorů rostou u nás jako houby po
dešti. Před dvěma lety zdejším občanům ještě
neznámý aparát se dnes usídlil do 33 rodin,
přestože jeho cena se ještě pohybuje od 3000 5000,- Kčs. I automobilisté dostali letošního
roku přírůstek v podobě Spartaka, jehož
majitelem je s. Beneda, vedoucí prodejny v Č.
Heršláku.
I naši nejmenší, resp. jejich rodiče pocítili
stoupající životní úroveň na své kapse. Vládním
usnesením z měsíce října t. r. snižují se
poplatky za stravování dětí v mateřských
školách a jeslích, nebo se vůbec promíjí. Na
tomto dobrodiní se podílí 2/3 dětí mateřské
školy v H. Dvořišti, které mají celodenní
stravování a péči zdarma. K tomu dlužno též
poznamenati, že všechna školní mládež v počtu
197 žáků dostává od počátku školního roku
veškeré učební pomůcky t. j. knihy, sešity, psací
potřeby včetně plnících per, náčrtníků atd. zcela
zdarma.

Volby do N. V.
Neděle 12. června jakoby se odděla do
slavnostního hávu. Tento den totiž volili zdejší
občané své zástupce do národních výborů. Ku
cti všech budiž zde poznamenáno, že svou
vlasteneckou povinnost splnili na plných 100%,
neboť nebylo jediného hlasu proti navrženým
kandidátům, navíc se volilo manifestačně.
Věřím, že k tomuto výsledku dovedlo naše
občany přesvědčení, že jedině politika
komunistické strany může nás dovésti k
trvalému míru a tím i blahobytu. Navrženi a
zvoleni byli:
Dvořák Josef
zaměstnanec ČSD
Vávrová Anna
člen JZD
Novotný Jan
školník
Kolářová Božena
člen JZD
Němec Vladimír
důstojník
Lanková Milada
zaměstnanec ČSD
Pecháčková Fr.
učitelka mat.školky
Moka Juraj
předseda JZD
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povoláním není zemědělská výroba. Celkem
soukromý sektor nesplnil dodávky v chlebovém
obilí o 22 q, brambor o 97 q a vajec o 1819
kusů. Toto manko spadá na vrub obou větších
zemědělců, neboť zemědělci hospodařící na
výměře do 2 ha své povinnosti nejen čestně
splnili ale i překročili. Jejich zvýšené úsilí
nemohlo však vyrovnati manko větších
hospodářů. Z drobných zemědělců nutno
jmenovati s. Opolzera, který dodal o 1336 l
mléka více, s.Šuhaje Martina, jenž dodal o 1467
l více a v neposlední řadě též stařičkého
pensistu s. Zavadila, který dodal od jedné krávy
o 1242 l více, ač má v rodině 7 osob.

Kulturní život v obci
Ochotníci divadelního souboru ROH ČSD
sehráli letos pouze jedno představení "Moje teta
- tvoje teta", se kterým se představili také
občanům ve Vyšším Brodě a Věžovaté Pláni.
Ochotníci z Kaplice sehráli u nás hru
"Dalskabáty aneb Hříšná ves". Mimo tyto dvě
divadelní hry měli zdejší občané příležitost
shlédnout dvě estrády vysokoškolského souboru
písní a tanců Víta Nejedlého a tanců ČSM.Na
závěr roku k nám zavítala daleko široko známá
dechovka "Polatova", která zahrála a zazpívala k
tanci i poslechu, a která tak uzavřela pro letošní
rok kulturní život v naší obci. Všechny tyto
podniky byly četně navštěvovány, neb kromě
kina, které promítá 3x týdně, byly tyto podniky
jedinými, na kterých se mohli zdejší občané
aspoň trochu kulturně vyžíti.

Zdroj: OÚ HD

Gratulujeme k narozeninám

Samoobsluha - zřízení
Ke konci roku byla v prodejně Jednoty v
Horním Dvořišti otevřena samoobsluha. V
Č.Heršláku zatím nemohla býti otevřena, neboť
nově stavěná místnost prodeje nebyla ještě
dostavěna.

Jana Lavičková

JZD
Přestože v letošním roce mělo JZD na určitých
úsecích výroby výsledky poměrně dobré, u
jiných se vyskytla celá řada nedostatků.
Plánované příjmy byly sice překročeny, ale v
důsledku vysokého překročení plánovaných
výdajů (nákup krmiv a opravy strojů)zapříčinilo
snížení pracovní jednotky o 1 Kčs. Bylo
dosaženo 17 Kčs proti plánu 18 Kčs mimo
naturálií. Ozimé obilí bylo poměrně pozdě
zaseto a navíc pak (především žito) napadeno
plísní, takže JZD již uvažovalo o zaorání
napadených lánů. U brambor nebyla dodržena
plánovaná plocha o 8 ha, což se jistě projeví v
jarních měsících, kdy bude nutno sadbu
kupovati. Ani v kukuřici nebylo dosaženo
předpokládaných výnosů, jednak nepřízní
počasí, tak i nedostatečnou péčí a ošetřením.
Tržba v rostlinné výrobě byla sice překročena o
30 000 Kčs, avšak náklady na tento byly též
překročeny a to o plných 77 000 Kčs. Živočišná
výroba: plán tržby 377 000 Kč, dosaženo bylo
322 000 Kčs
Soukromý sektor obhospodařuje 43 ha
zemědělské půdy, z toho jsou pouze 2
zemědělci, kteří vlastní více než 10 ha (Herman
a Štroser), ostatní jsou malozemědělci, jejichž

65 let (*6.12.)

Přejeme všechno krásné, plno lásky, energie
štěstí a hlavně pevné zdravíčko.
Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na úterý 20. 12. 2016 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává
Obec Horní Dvořiště 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. 2017 : 20. 02. 2017
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY OBCE
Vánoční strom září na návsi, v domácnostech vrcholí předvánoční přípravy, v
bytech voní pečené cukroví. Opět je tu předvánoční doba, doba adventní, doba
příprav a očekávání. Za dveřmi je konec roku, čas bilancování. Každý se snaží
vše dokončit tak, aby mohl vánoční čas strávit v klidu a v pohodě se svými
blízkými. Konec roku máme tradičně spojen se zvolněním pracovního tempa a
chvílemi, které trávíme se svými blízkými. Především Vánoce jsou obdobím pro
setkání rodin a návštěvu našich blízkých, na něž jsme často během roku neměli
příliš mnoho času.
Přeji Vám, aby vám Vaše příští dny přinesly co nejvíce radosti a štěstí a zároveň bych vás rád požádal,
abyste se zamysleli, zda se někdo ve Vašem okolí nepotýká se samotou, která je především v tomto
období zvláště tíživá. Věřím, že krátké zastavení se a rozhovor s někým, kdo nemá možnost být se
svými nejbližšími, může obohatit jeho i Vás.

Vážení spoluobčané, jménem svým, vedení obce i všech zaměstnanců obecního úřadu Vám
přeji, aby Vaše prožití vánočních svátků bylo klidné a radostné a nový rok 2017 byl plný
příjemných událostí, spokojenosti, tolerance a hlavně zdraví.
KEMÉNY Zdeněk – starosta obce

Půjdem spolu do
Betléma
Kdy: 18. 12. 2016,
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
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