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Vážení spoluobčané,
po šesti letech, kdy začala naše obec vydávat vlastní obecní zpravodaj, dochází ke změně jeho podoby.
Jak jste si jistě na první pohled všimli, přinášíme jej v barevném provedení. Zároveň již nebudeme
nadále platit a využívat k publikaci našich příspěvků dvoustránku ve Vyšebrodském zpravodaji, který
byl k dispozici v prodejně jednoty a na obecním úřadě, ale většinou nebyl ani z poloviny rozebrán
našimi občany. Dalším důvodem tohoto kroku je duplicita našich příspěvků v obou zpravodajích. Pro
případné zájemce můžeme samozřejmě VB zpravodaj v určitém množství obstarat.
Vážíme si Vaší přízně, přesto můžete mít jinou představu o tom, co byste si chtěli přečíst. Pokud máte
připomínky, podněty na vylepšení časopisu, zájem o zveřejnění svého příspěvku, inzerátu či gratulace v
příštím čísle OZ, zašlete své materiály do data uzávěrky, které je vždy uvedeno v tiráži na e-mail:
obecnizpravodaj@email.cz, popř. je odevzdejte v kanceláři obecního úřadu. Inzerce řádková je pro
občany zdarma, stejně tak oznámení a gratulace. Firemní inzerce je placená (bližší informace na
www.hornidvoriste.cz). Odmítnuta bude inzerce neetická, v rozporu s dobrými mravy, zjevně klamavá
či v nesouladu s obchodními zvyklostmi, poškozující práva nebo zájmy jiné osoby.
Přejeme krásný zbytek zimy, rozkvetlé jaro a spoustu milých setkání na našich akcích!
Dvořiště) do zadání a následně návrhu
Územního plánu: 2465/2 - pro výstavbu RD,
234/2 - pro výstavbu rodinné rekreace, 193,
194/1, 194/2, 194/3, 197, 199, 209/2 a
2425/4 - pro rozšíření stávajícího
zemědělského areálu

Usnesení č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 20.12.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 veřejnoprávní
smlouvu
na
úseku
projednávání přestupků s městem Kaplice
 min. finanční spoluúčasti 30% - 50%
celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o
granty u JČ kraje
 zařazení požadavků (podnětů) majitelů
následujících pozemků ve správním území
obce Horní Dvořiště (vše k.ú. Horní

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 rozpočtové opatření č. 15/2016
 informace o vyhlášení dotačního programu
Jihočeským krajem na rok 2017
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce
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 ukládá sportovně kulturní komisi obce, aby
do příštího zasedání ZO předložila plán
kulturních akcí na rok 2017

Zastupitelstvo obce:
 ukládá starostovi, aby zažádal o dotace na
živou kulturu (dětský den – TRADIČNÍ
ČESKÁ ŘEMESLA), o dotaci na podporu
sportu – odizolování sportovních kabin, o
dotaci na podporu Jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí JČ kraje –
rekonstrukce sociálního zařízení, o dotaci z
programu objekty kulturního dědictví –
obnova sochy sv. Jana Nepomuckého na
Kostelní pěšině a dále o dotaci na podporu
tvorby
ÚPD
(Územně
plánovací
dokumentace) obce
 zamítá zařazení požadavku (podnětu)
majitele následujících pozemků ve správním
území obce Horní Dvořiště do zadání a
následně návrhu Územního plánu:- 553, 556
k.ú. Horní Dvořiště – pro výstavbu
agroturistiky z důvodů: plochy jsou bez
vazby na zastavěné území, potenciální
ohrožení blízké lokality s výskytem zvláště
chráněných rostlin a živočichů s národním
významem (dle Územních analytických
podkladů), vzhledem k charakteru obce jde
o požadavek na extrémní expanzi zástavby
do volné krajiny (2,9440 ha). V rámci obce
je dostatek ploch smíšených, na kterých lze
realizovat agroturistiku i dostatečný rozsah
ploch výroby a skladování. Jde o
nepřiměřený zásah do obrazu sídla a krajiny.
 stanovuje odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva obce v % z maximální částky
pro funkci stanovené nařízením vlády
č.37/2003 Sb., o odměnách členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů:
člen zastupitelstva obce 100% kromě
místostarosty, místostarosta 85% bez
možnosti příplatku, předseda výboru a
komise 50 % bez možnosti příplatku, člen
výboru a komise 50 % bez možnosti
příplatku. Při souběhu několika funkcí se
odměna stanovuje až do výše souhrnu
odměn za jednotlivé funkce. Odměna se
zaokrouhluje na celé desetikoruny a bude
poskytována od 01. 01. 2017. Dále bylo
rozhodnuto a schváleno, že v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastní.
 ukládá starostovi obce, aby zajistil v roce
2017 zpracování nového pasportu místních
komunikací, včetně OZV (Obecně závazné
vyhlášky) o zařazení pozemních komunikací
do jednotlivých kategorií

Poplatek ze psů
Předmětem místního poplatku ze psů je držení
psa, který je starší 3 měsíců. Držitelem je
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Horní Dvořiště.
Sazba poplatku činí za prvního psa 200.- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300.- Kč. Splatnost poplatku je k 31.3.2017.

Náklady na odvoz odpadu v roce 2016
Vyfakturováno od občanů:
Vráceno od EKO-KOMU
za tříděný odpad:

131.551.- Kč

Celk. příjmy za odvoz odp.:

194.292.- Kč

62.741.- Kč

Zapl. za odvoz komun.odp.:
202.053.- Kč
Zapl. za odvoz tříděného odpadu: 108.136.- Kč
Celk. výdaje za odvoz odp.:
310.198.- Kč

Poplatek za odvoz odpadu v roce 2017
Ve stejné výši jako v roce 2016 zůstává pro rok
2017 místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
pro naše obyvatele. Poplatek činí 38.- Kč +
DPH, tj.43,70 Kč za jeden vývoz popelnice s
komunálním odpadem.
Vážení občané, opět připomínáme, využívejte
všechny dostupné možnosti třídění odpadu v
naší obci. Čím více odpadu bude uloženo do
popelnic nebo kontejnerů (na skládku), tím
vyšší poplatek budeme všichni platit!!
Z výzkumů plyne, že 40 % odpadu domácností
tvoří bioodpad a dalších 40 % recyklovatelné
materiály jako jsou plasty, sklo, papír a další.
Pouze 20 % odpadu se nedá znovu využít.
Recyklované výrobky jsou všude kolem nás. Od
obyčejné skleničky, toaletního papíru až po
interiér auta. Jen málokdo si uvědomuje, že se s
recyklovanými výrobky setkává každý den.
Běžný komunální odpad, který v České
republice vyprodukujeme, každý den zaplní dvě
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fotbalová hřiště do výšky 2,5 m. Pokud bychom
odpad rozprostřeli ve vrstvě 1 cm, pokryl by za
deset let celé území ČR. Přitom velká část
odpadu je velmi dobře využitelná.

uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech
drůbeže. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost
dodržování zásad biologické bezpečnosti a
preventivních opatření v chovech drůbeže.
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí
chřipka je virové onemocnění postihující ptáky.
Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako
slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata
mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně
hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Inkubační doba je
časový úsek mezi kontaktem s původcem
nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V
případě influenzy je to pouze několik dní. První
příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.K
přenosu dochází především trusem nemocných
ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit
pouze v laboratoři. Lidé se mohou infikovat
pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo
jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata
apod.). Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z
nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi
apod.). Dosud nebyl zaznamenán případ
přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na
člověka. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z
člověka na člověka.
Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají
načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se
pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická
(obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo
se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
sběrného dvora v Kaplici od 1.1.2017
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

10,00 – 12,30 13,30 – 18,00
8,00 - 12,30 13,30 – 16,00
Zavřeno
10,00 - 12,30 13,30 – 18,00
8,00 - 12,30 13,30 – 16,00
8,00 – 12,00

Rekonstrukce lesní cesty „Černoleská“

Projekt „Rekonstrukce lesní cesty Černoleská“
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je
investice do budování a rekonstrukce lesnické
infrastruktury. Projekt řeší rekonstrukci LC
Černolská v úseku 986 m a šíře 3,5 m, kategorie
lesní cesty 1L. Vlastní stavbu provádí na
základě výběrového řízení stavební firma VKB
STAVBY s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice.
Celkové náklady projektu 4.712.519,- Kč.
Celková výše přiznané dotace ze SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) je 80 % =
3.770.015,- Kč a vlastní spoluúčast obce Horní
Dvořiště je 20 % = 942.504,- Kč. Ceny jsou
uváděny včetně DPH.

výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce
jsou deformovaná a mají tenkou skořápku.
Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení
(výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až
dvou dnů dochází k vysokému úhynu.
Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny
na hřebínku a lalůčcích (obr.2), edém hlavy (obr.
3). Mohou se objevit otoky a krváceniny na
končetinách (obr. 4).V případě podezření na
výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned

Ptačí chřipka-informace pro veřejnost
Vysocepatogenní
ptačí chřipka subtypu
H5N8
se
šíří
Evropou. Nákaza je
potvrzována
u
nalezených
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o události soukromého veterinárního lékaře
nebo místně příslušnou krajskou veterinární
správu. Řiďte se přesně podle jejich instrukcí.
Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého
místa.
Obecné zásady ochrany člověka před
nákazou
Při dodržení základních ochranných pravidel je
pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba:
chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty,
uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených
nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s
drůbeží, nezpracovávat nemocnou drůbež, dbát
o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání,
převlékání po kontaktu s drůbeží), informovat o
nálezu většího počtu uhynulých ptáků
veterinární správu, ochrana domácích miláčků psů, koček apod. –zabránit jim v kontaktu s
uhynulými nebo nemocnými ptáky při
zahraničních cestách do rizikových oblastí
postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s
drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát
dalších doporučení vydaných Evropským
centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a
Ministerstvem
zdravotnictví,
která
jsou
zveřejněna na www.mzcr.cz
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme
chovatelům drůbeže, která má přístup do
venkovních výběhů, tam kde je to technicky a
provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
Ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech
a chránit ji před kontaktem s volně žijícím
ptactvem. Slepice, kohouty a krůty nedržet
společně s vodní drůbeží. V chovech, kde není
možno zajistit chov v uzavřeném objektu
přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře
zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky. Krmivo
a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě
pod přístřeškem. Pokud možno zamezit pobytu
na vodních plochách, kde jsou i volně žijící
vodní ptáci. Nenapájet neošetřenou vodou z
povrchových vodních nádrží, ke kterým mají
přístup volně žijící ptáci. Venkovní vodní nádrže
dle možností chránit před volně žijícími ptáky
(sítě, ploty, zábrany). Vhodné je využít plašičů,
např. siluetu nebo maketu dravce, zamezit
znečištění krmiva a vody trusem volně žijících
ptáků. Nutné je oznámit zvýšený úhyn,
onemocnění nebo změnu chování ptáků
veterináři, nekrmit zvířata masem uhynulých
ptáků.

Betlémské světlo
V sobotu 17. prosince 2016 se od 17:00 hodin v
kostele Sv. Petra u Freistadtu (Sonnberg),
Rakousko, uskutečnilo předání Betlémského
světla mezi hasiči okresu Freistadt a Český
Krumlov. Stalo se tak již po dvacáté osmé a
akce se zúčastnilo více jak 500 hasičů.

Četl jsem, že myšlenka
Betlémského světla je tato:

letošního

šíření

(Mutig und kreativ den Frieden gestalten) „Odvážný a tvořivý působí pokoj“
A proto bych si velmi přál, abychom v této době
byli odvážní, stáli si za svými názory a byli hrdí
na to, čím jsme.
Plk. Ing. Pavel Rožboud
ředitel ÚO Český Krumlov
HZS Jihočeského kraje
tel: 950 235 190
mob: 606 624 841

V roce 2017 se předání uskuteční poslední
sobotu před Štědrým dnem v našem okrese –
místo zatím nebylo určeno (můžete mi zasílat
své náměty).

Živý Betlém
Většina lidí o poslední adventní neděli zapaluje
svíčky na adventním věnci, tráví den přípravami
a odpočinkem před nadcházejícími svátky. My v
Horním Dvořišti a Českém Heršláku udržujeme
krásnou tradici a scházíme se na náměstí, kde se
nám před očima odehrává příběh starý přes dva
tisíce let.
Po dlouhých a náročných přípravách,
několikaměsíčním zkoušení a výrobě či úpravě

4

kostýmů se dobrovolníci z Vaší obce převtělí do
dob dávno minulých.

Režie: sami účinkující
Kulisy – Betlém: Pavel Ďurkov, Pavel Dolný,
Luboš Kreml, Pavel Karala
Kostýmy: Monika Kremlová, Anna Ďurková
Občerstvení: Marcela Bláhová, Michaela
Německá

Výsledky soutěže o nejhezčí, tradiční
českou, venkovní, vánoční výzdobu domu
a bytu
Již pátým rokem jsme v období adventu
soutěžili o nejhezčí, tradiční českou, venkovní,
vánoční výzdobu domu a bytu.
Hodnocení vánočně vyzdobených domů a bytů
je rok od roku těžší. Své příbytky si zdobí stále
více rodin. Rozhodnout a vybrat nejhezčí
výzdobu není lehké. Ještě těžší je vybírat mezi
nazdobenými domy a „jen“ okny bytů.
Bylo příjemné procházet se vyzdobenou obcí za
svitu slunečních paprsků, ve večerních hodinách
pozorovat, jak se vše třpytí různými světýlky.
A letošní vítězové? Opravdu nebylo lehké
rozhodování. Výzdoby hodnotila tříčlenná
komise ve složení T. Dašková, A. Dolná, M.
Kremlová. V bodovacím systému 1 – 10 bodů,
kdy hodnotíme denní i večerní výzdobu, získali
plný počet 60 bodů a tím i odměnu ve výši
1000,- Kč:

Plni nervozity z toho, aby se vše podařilo, vVás
zavedeme do dalekých krajin Izraele. Prožijeme
s Vámi krásný příběh zrození Ježíše Krista,
našeho symbolu Vánoc. Jsme moc rádi, že se k
nám každý rok spousta z Vás připojí a vánoční
nálada se tak šíří dál.
Děkujeme všem, kteří podali pomocnou ruku při
přípravě představení, pánům kulisákům za
postavení našeho Betléma. Velké díky
účinkujícím "hercům" a kostymérkám za jejich
podané výkony.
Největší poděkování patří divákům, bez nichž
by naše snaha a úsilí přišly vniveč.
Tereza Dašková a Monika Kremlová
Osoby a obsazení:
Josef: Pavel Dolný
Marie: Martina Krejčová
Archanděl Gabriel: Monika Kremlová
Andílci: Marie Nekužová, Erika Nekužová,
Adéla Šístková, Adriana Lendacká
Pastýři: Michal Mati ml., Jaroslav Lendacký
ml., Martin Šístek ml.
Sousedky: Tereza Dašková, Marie Nekužová,
Alexandra Dolná, Olga Řeháčková
Hospodská: Anna Ďurková
Hospodyně: Renata Lendacká
Vojáci: Josef Matějíček, Rudolf Hänig
Tři králové: Luboš Kreml, Rudolf Hänig, Pavel
Ďurkov
Herodes: Radim Nekuža
Vypravěčka: Tereza Dašková
Hudba a zpěv: Henrich Lendacký, Jaroslav
Lendacký, Dominik Ledacký

Gondekovi z Českého Heršláku, č.p. 15
Jan Lexa z Českého Heršláku,
Šilerovi z Horního Dvořiště, č.p. 107
Odměnu ve výši 500,- Kč za nejlépe vyzdobený
byt získali:
Slaninovi z Horního Dvořiště, č.p. 11

Vítězové si svoji odměnu však domů neodnesli,
ale věnovali ji jako sponzorský dar na akci
Dětský den, za což jim vřele děkujeme.
Co dodat závěrem? Snad jen: škoda, že období
adventu a vánoc tak rychle končí a my svoji
vánoční výzdobu uklízíme již 6. ledna na Tři
krále, přestože vánoční období dle tradice končí
až 2. února na Hromnice. Posuďte sami, nebylo
by hezké kochat se tou krásou o něco déle?
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odpracovaných hodin 6500 (průměr 10 hod na 1
obyvatele) jistě svědčí o kladném úsilí našich
občanů o lepší zítřek. Mezi
těmi,
kdož
překročili dávno hranici lidského věku, nutno
vyzdvihnouti pomoc s.Ryneše a Študlara při
plnění akcí MNV.
Sběr odpadových surovin
Ani ve sběru odpadových surovin naši občané
nezaháleli. Sebráno a do sběru bylo odvezeno:
27,7 q papíru, 16,4 q textilu, 3,6 q kostí a 62,5 q
šrotu. Na sběru tomto mají lví podíl žáci naší
osmiletky.

Blahopřejeme k narozeninám
v lednu a únoru oslavili:
Slávka Zelendová
91 let
Marie Ďuráková
91 let
Vladimír Romof
70 let
Anna Švarcová
70 let
Ján Pazdernatý
65 let
Miroslav Gondek
60 let

(09.01.)
(20.01.)
(01.02.)
(13.02.)
(06.02.)
(26.01.)

r.1961
Čs. - sovětské přátelství
V rámci oslav měsíce Československo sovětského přátelství zavítali 16.listopadu 1961
do naší obce sovětští hosté, aby v zaplněné
místnosti nádražní restaurace pobesedovali s
místními občany, resp. zodpověděli řadu dotazů.
Při té příležitosti jsem požádal, aby do naší
pamětní knihy vepsali své dojmy získané u nás
za těch několik hodin jejich pobytu. „My, turisté
roveňské oblasti děkujeme českému lidu za milé
přijetí v ČSR. Přejeme všem zdraví na dlouhá
léta. Naše setkání v obci Horní Dvořiště přineslo
mnoho nového a my nikdy nezapomeneme na
Vaší lásku k nám, k sovětskému lidu. Je jisté, že
tato družba nás sblížila a my jsme poznali stát,
kde se rychle rozvíjí zemědělství. Vždycky rádi
pomůžeme jeden druhému a budeme se učiti
jeden od druhého. Ať sílí a navždy zůstane čsl.sovětské přátelství.“ A. Zašajcová
Povětrnost
Zima byla letošního roku velmi mírná, takže již
v prvních dnech březnových roztály ledy
sportovního rybníku v Č. Heršláku. První jarní
měsíce březen a duben byly velmi příznivé pro
polní práce. Za to měsíc květen byl velmi
deštivý a chladný. Celý měsíc ba ještě začátkem
června silně pršelo a v důsledku toho bylo i
velmi chladno. Za to letní měsíce všechno
vynahradily; bylo poměrně teplo a sucho až do
pozdních měsíců podzimu. Ani obligátní
mrazíky začátkem září se nedostavily. Zima
začala poměrně brzo než jiná léta, od začátku
prosince již mrzlo a napadlo také více sněhu než
léta minulá.
JZD
Letos hospodařilo na 512 ha, z toho 267 ha orné
půdy. Počet pracovníků v průměru za celý rok
byl 55 z toho 23 mužů a 32 žen. Průměrný věk
družstevníků je 40 roků (loni 43). Družstvo je
vybaveno poměrně dobrým strojovým parkem i

Žít šťastně, to znamená neztrácet humor, dělat
každodenní maličkosti s láskou a těšit se i z
malých, náhodných radostí. Přejeme Vám vše
nejlepší k jubileu, hlavně pevné zdraví a osobní
spokojenost.

Historické okamžiky v naší obci
r.1960
Povětrnost
Zima byla od počátku mírná, sněhu napadlo
málo a ten počátkem března z polí a luk zmizel.
Poslední týden v březnu ho však napadlo 40 cm
a ten vydržel až do konce měsíce.Jarní měsíce
duben a květen byly poměrně pěkné, ale
obligátní mrazík ke konci května si to ani letos
neodpustil. Léto bylo velmi deštivé a v důsledku
toho také chladné. Oba prázdninové měsíce
pršelo téměř denně, čímž byla citelně poškozena
jak senoseč a tak i sklizeň obilovin. Za to
podzimní měsíce, stejně jako léto minulé se
vydařily. Téměř bez mrazu a sněhu vydrželo
suché počasí až do Vánoc. Ještě počátkem
prosince bylo naměřeno + 13 stupňů Celsia. V
polovině prosince sníh napadl, ale málo.
Pohyb obyvatelstva
Letos se odstěhovalo 11 rodin, přistěhovalo 10
rodin, zemřely 3 osoby, narodilo se 17 dětí.
Úmrtnost je v posledních letech velmi slabá.
Brigády
Nelze zapomenouti pomoci velké většiny
místních občanů na zvelebení obce, pomoci při
melioracích a jiných pracech. Celkový počet
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mechanizačními prostředky ke zvládnutí všech
sezonních prací. Vlastní: 3 kolové traktory, 2
pásové traktory, kombajn na obilí,
2 secí traktorové stroje i dostatek závěsného
nářadí. Pro umělé dosoušení používá 8
dosušovacích ventilátorů. Také pro sklizeň
kukuřice na siláž má vlastní sběrací zařízení s
kombajnem. Z toho možno usouditi, že strojově
je vybaveno dobře, což se také odrazilo na
brigádách. Pícniny a obilí sklidilo téměř samo,
pouze ve sklizni brambor účinně pomáhala
brigáda zdejší devítiletky, čímž se JZD podařilo
splniti plán výkupu brambor jako druhé obci v
celém okrese. Účinně vypomáhal též patronátní
závod papírny Loučovice, jejich pomoc se však
omezila jen na opravu strojů poškozených
během jejich používání. Úkoly výroby lnu v
semeni i stoncích splněny nebyly, neb celá
osevní plocha byla zaorána. Také u krmných
okopanin a především u kukuřice na siláž úkol
splněn nebyl. Zesilážováním porostu čistého
jetele byl tento nedostatek částečně nahrazen.
Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo ve
sklizni suché píce u směsí, kde bylo sklizeno o
celých 6 vagonů více než stanovil plán (41:47).
U píce z luk naproti tomu bylo sklizeno o 8
vagonů méně (56:48). Toto zapříčinilo spasení
některých luk určených k sušení. Množství sena
na jednu VDJ není sice velké, ale vzhledem k
tomu, že bylo sklizeno seno dobré kvality, lze
očekávati dobrých výsledků. I přes veškeré
nedostatky se vyrovnalo JZD se všemi úkoly
výkupu rostlinných výrobků, mimo lněných
stonků a semene. Chlebové obilí (250 q)
splněno na 100,3%, ostatní zrniny neplánovány
ale dodáno 72 q ovsa, brambory (650 q) dodáno
700 q. Rovněž splněn plán výkupu sena a slámy
a navíc dodáno 15 q čistého jetelového semene,
což mělo nemalý vliv na výši pracovní jednotky.
Nesplnění výroby plánovaných výnosů nutno
hledati především v tom, že podzimní orba
nebyla provedena včas a prováděla se k jařinám
až na jaře. Také podmítka silně pokulhávala. I v
neposlední řadě nekvalitní osivo mělo na tom
svůj podíl. Letošního roku, kdy traktoristé
prováděli převážnou část orby i v nočních
směnách, možno předpokládati, že vyhlídky na
výrobu v příštím roce jsou lepší. Nedostatek
krmiva se pak také odrazil ve výrobě živočišné,
hlavně v mléce a vejcích. Na celkový úkol bylo
dodáno:
úkol:
dodáno:
vejce
54 000 kusů 40 726 kusů
mléko
168 420 litrů 151 186 litrů

vepřové maso 14 100 kg
12 649 kg
hovězí maso 25 000 kg
26 983 kg
Celkem shrnuto vyrobilo JZD na 1 ha
zemědělské půdy:
výroba 1961: plán výroby na rok 1962:
mléko
374 litrů
456 litrů
hov. maso 64 kg
73 kg
vepř. maso 62 kg
49 kg
vejce
182 kusů
275 kusů
I přes veškeré nedostatky možno říci, že
plánované tržby u rostlinné výroby byly
splněny. Nesplněny byly tržby u živočišné
výroby (mléko a vejce o 90 000 Kčs), avšak
tržby za zvířata byly překročeny o 57 000 Kčs.
Celkem s přímou pomocí od státu bylo
plánováno do provozu 65 000 Kčs, skutečnost je
však 102 000 Kčs, na ostatních příjmech
plánováno 41 000 Kčs, skutečnost je 104 000
Kčs. Tím se také stalo, že se vcelku docílilo
plánovaných tržeb a výše pracovní jednotky
dodržena i při vykrytí dotace fondům. Pracovní
morálka možno říci je vcelku dobrá. Vyskytnou
se sice tu a tam ještě nevole jako na každém
jiném pracovišti, ovšem pouze u jedinců, kteří
nemají podstatný význam pro hospodaření
celku. Zvláště ženy přistupují ke své práci
odpovědně, a proto jejich výkony nutno označiti
za velmi dobré. V neposlední řadě nutno se
zmíniti i o práci mladých družstevníků. V tomto
roce bylo všem mladým chlapcům umožněno
absolvování kursu pro řízení traktorů. Tuto práci
již
vykonávají
k
plné
spokojenosti
představenstva JZD. Děvčatům byla umožněna
návštěva zemědělské školy v Kaplici, kde si
zvyšují své vzdělání a kvalifikaci. Letos
navštěvují tuto školu 4 mládežnice. Všem
mládežníkům vyplácí JZD na odpracovanou
jednotku 15%. Pracovní morálka mladých je
velmi dobrá a skýtá také záruku, že družstvo v
příštích letech půjde kupředu. Pro mládežníky
byl pro rok 1962 vypracován doplněk k
pracovnímu řádu, který zahrnuje další
zvýhodnění a finanční pomoc jak při vstupu do
JZD, při návratu z vojny, při vyslání do školy,
při uzavření sňatku, při porodu atd. jak je níže
uvedeno:
1) při vstupu do JZD - jednorázová odměna
1000 Kčs
2) při návratu z vojenské presenční služby 500
Kčs
3) při vyslání do učňovských škol kapesné 100
Kčs měsíčně
4) při uzavření sňatku, když oba manželé pracují
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v JZD na zařízení bytu 2000 Kčs
5) při porodu dostane družstevnice 20% ze
svého výdělku za minulý rok a 150 Kčs na
výbavičku
6) vesměs všem družstevníkům je proplácen 1
týden dovolené
Prémie budou v živočišné výrobě vypláceny za
splnění výrobních a dodávkových úkolů. Za
překročení stanoveného úkolu bude vyplácena
odměna ve výši 25% z překročené tržby. V
rostlinné výrobě budou vypláceny prémie taktéž
po splnění stanoveného úkolu a dodávek státu.
Mám-li ze svého úzkého profilu hodnotiti
prosperitu JZD, nemohu říci, že by byla velmi
dobrá, není však také špatná. V určitých
směrech jeví se oproti dřívějším létům zlepšení
(pracovní morálka) a to dává záruku, že jde s
dobrou perspektivou do budoucna.

Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 08. 03. 2017 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 2. čísla v r. 2017 : 20. 04. 2017

Zdroj:OÚ HD
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