Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Ročník: VIII

2. října 2018

Vážení spoluobčané,
volební období 2014 - 2018 pomalu končí, na říjen se připravují nové komunální volby. V této souvislosti Vám
předkládáme bilanci posledních čtyř let. Mimo jiné ukazuje, že v rámci obce se řeší problematika poměrně široká a
různorodá. Po volbách jsme plynule navázali na práci předchozího zastupitelstva. Za velký úspěch považujeme, že i
přes řadu investic, které se nám podařilo realizovat, budeme nově zvolenému zastupitelstvu předávat obec bez dluhů
a se slušnou částkou na běžných účtech. Věřím, že si většina občanů všimla naší snahy o postupné zlepšování vzhledu
a technického stavu zařízení obce. Níže si můžete přečíst, co se povedlo a na čem je třeba zapracovat.

Památky:
 Rekonstrukce památníku „Obětem fašismu
z transportu smrti“ na hřbitově
 Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého na
kostelní pěšině
 Obnova božích muk u Dunajčíka
 Obnova památníku Dunajčík
 Zřízení muzea „historie obce“ v místní
knihovně na OÚ

Cesty:

 Nový povrch místní komunikace k I. mostu
– II. etapa
 Nový povrch místní komunikace před
nádražím
 Oprava a nový povrh komunikace
„Černoleská“

 Nový pasport místních komunikací
 Opravy místních komunikací
 PD na parkovací místa mezi bytovkami
v Horním Dvořišti
Voda:
 Havarijní opravy jak vodovodu, tak
kanalizace
 Výměna zařízení na úpravu vody ve vodárně
 Výměna čerpadel ve vrtech
 Nová přenosová stanice do vodojemu
 Objednávka nové PD vodovodu a
kanalizace na celé správní území obce
 Polohopis a výškopis – kanalizace – celé
správní území obce
Budovy, VO, stavební akce:
 Nové vstupní sekční vrata na budově OÚ
 Nové sociální zařízení v budově OÚ
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 Zřízení nového elektrického topení
v budově OÚ
 Nové kanceláře, včetně vybavení v přízemí
OÚ
 Rekonstrukce obecní knihovny
 Zřízení zdravotního střediska v budově OÚ
 Oprava podlahy v tělocvičně školy po
havárii
 Zřízení nového topení v tělocvičně školy
 V č.p. 32 výměna rozvodů vody
 Na poště zřízeno nové sociální zařízení
 Rekonstrukce sociálů v hasičské zbrojnici
 Výměna oken ve sportovních kabinách
 Odizolování sportovních kabin a zřízení
nové jímky na vyvážení
 Odstranění hospodářského příslušenství
v areálu OÚ
 Výměna VO v obci Český Heršlák
 Výměna VO na pěšině k nádraží a směrem
od vily k Dunajčíkovi
 Nové VO u zahrádek, za poštou, směrem
k I. mostu, směrem k Dunajčíkovi a
směrem ke státní hranici v Českém
Heršláku
 Schválený nový územní plán obce

 Revitalizace návsi v HD
 Obnova
zpevněných
ploch
v obci
(chodníky)
 Třídění odpadů
 Zateplení obecních budov
 Ještě více podporovat místní sdružení,
spolky ve své činnosti
A takto by šlo pokračovat dál a dál…..
Stejně jako před čtyřmi lety, tak i v tomto volebním
období jsme se přesvědčili, že v naší malé obci je skoro
veškerá činnost výsledkem práce jednotlivců, kteří mají
chuť, čas a energii pracovat pro rozvoj obce a ne práce
politických stran, či jednotlivých uskupení. Takříkajíc,
vidíme si všichni do talíře a všichni jsme si rovni.
Každý z nás má jiné nároky, požadavky a my tu byli
pro všechny, bez rozdílu. Zajištění všech činností je
náročné a vyžaduje stále větší množství administrativy
a financí. Snažili jsme se nezanedbávat žádnou oblast
rozvoje obce, ale museli se i podřídit tzv. „vyšší moci“
a zřizovat, vykonávat, financovat….. pro nás
nepochopitelné věci. Určitě musíme poděkovat i
výborům a komisím, dobrovolníkům, kteří nám byli
v naší práci nápomocni.
Loučí se s Vámi zastupitelstvo obce ve složení:
Kemény Zdeněk – starosta obce
Lendacký Henrich – místostarosta obce
Bláhová Marcela – předsedkyně finančního výboru
Kreml Luboš – předseda kontrolního výboru
Lendacký Michal – předseda stavebně bytové komise
Mgr. Dašková Tereza – předsedkyně kulturní komise
Nosek Jaromír (od 05. 11. 2015)
Kolářík Petr
Korch Josef
Roboch Ivan (do 02. 09. 2015 – rezignace)

Technika:
 VW – odkup staršího vozu od obce Malonty
 Koupě malotraktoru – sekačka na trávu
 Koupě rotačky
Lesy:
 Sjezdy na LC Černoleská
 Nové linky na obhospodařování lesa
 Stávající linky, opravy
 Prořezávka stromů na návsi v obci Horní
Dvořiště
 Výsadba stromů na cestě ze hřbitova

zpracoval Kemény Zdeněk – starosta obce

Docházka zastupitelů v tomto volebním období:

Nové kulturní akce:
 „Živé obrazy“ přehlídka KVH s kulturním
programem
 Ukázka MASOPUSTU - dobrovolníci z
Dolního Dvořiště (domluveno na začátek
roku 2019)

celkem se konalo 26 zasedání zastupitelstva obce
Kemény Zdeněk – 100 %
Lendacký Henrich – 100 %
Bláhová Marcela – 100 %
Kolářík Petr – 96,15 %
Nosek Jaromír – 94,74 %
Korch Josef – 88,46 %
Roboch Ivan – 83,33 %
Mgr. Dašková Tereza – 80,77 %
Kreml Luboš – 57,69 %
Lendacký Michal – 50 %

Mobiliář, majetek:
 Nové sety
 Stany
Občané:
 Opětovné zastavování rychlíků
 ZUŠ Natanael

Informace o způsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí

Na čem je třeba zapracovat:
 Rekonstrukce školy
 Výměna dosluhující infrastruktury
 Služby v obci

Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských
obvodů a městských částí ve statutárních městech a do
Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev
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jeho městských částí (dále jen „volby do zastupitelstev
obcí“) vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím
č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou
dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na
území České republiky.

zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto
kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem
razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec
funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V
případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je
v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě
Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému
pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit
mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u
místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku
stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o
přistoupení České republiky k Evropské unii, na
základě které mohou hlasovat v České republice i
občané z jiných členských států Evropské unie s tím, že
na základě judikatury a přímého účinku evropského
práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se
k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU
též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné
obci.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani
České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky (možný též
občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně
potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na
občanském průkazu) a občané z jiného členského státu
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku,
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit
hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v
pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen
hlasovací lístek označený nápisem "vzor", prohlášení
o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo
doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná
informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s
uvedením správného údaje. Volební místnost musí být
pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně a některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích
bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky
a hlasování na voličský průkaz ve volbách do
zastupitelstev obcí není možné.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název
obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být
zvolen. Volební stranou může být politická strana,
politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,
individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo
sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství
jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo
politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden
zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých
bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky
šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není
označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále
jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
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Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a
vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.

Upozornění pro občany
V úterý dne 02. října bude firma ČEVAK a.s, provádět
v dopoledních hodinách odkalování vodovodní sítě.
Z tohoto důvodu bude snížen tlak ve vodovodní
soustavě.
Dále Vás chceme upozornit, že ve čtvrtek 04. října
bude provádět firma E.on ČR od 08 – 14 hodin údržbu
distribuční soustavy. Z tohoto důvodu bude v celém
správním území přerušena dodávka elektrické
energie. Vzhledem k této skutečnosti bude uzavřen
obecní úřad, škola i Závodní kuchyně. Děkujeme za
pochopení. Obchod Jednoty bude UZAVŘEN po dobu
bezproudí.

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacím lístkem.

Poděkování

Informační zpravodaj – periodický tisk územního samosprávního celku
vydává Obec Horní Dvořiště
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887 tel.380747912,
e-mail: obecnizpravodaj@email.cz
6x v roce a je bezplatně dodáván do všech domácností, nákladem 200
výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 19945

Chtěl bych touto cestou vyjádřit upřímný obdiv a velké
poděkování, věřím, že i Vaším jménem, paní Marcele
Bláhové za náročnou práci redaktora zpravodaje
„Horňáček“, který občany vždy seznámil s aktuálním
děním v obci. Zároveň chci poděkovat i nejmenovaným
manželům  za kontrolu pravopisu a správné
gramatiky.
Kemény Zdeněk – starosta obce

POZVÁNKA NA VOLBY ve dnech 05. a 06 října 2018 – do zastupitelstva obce se volí 9 členů
Zúčastněte se voleb, využijte svoje právo spolurozhodovat o dalším rozvoji naší obce. Svým hlasem podpořte osobní
pocity a svobodně se rozhodněte. Chcete nasměrovat naši obec tím správným směrem, záleží Vám na místě, kde
bydlíte? Pak podpořte kandidáty, u kterých jste přesvědčeni, že v následujících čtyřech letech budou pro obec
poctivě pracovat. Přejme si všichni šťastnou volbu.

Seznam stran a kandidátů
Česká strana sociálně demokratická /vylosované č.1/
1.
Zdeněk Kemény, 39 let, starosta obce - Horní Dvořiště, ČSSD
2.
Michal Lendacký, 32 let, číšník - Horní Dvořiště, ČSSD
3.
Mgr. Tereza Dašková, 32 let, učitelka, mateřská dovolená – Český Heršlák, bez politické příslušnosti
4.
Josef Korch, 42 let, řidič - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
5.
Luboš Kreml, 50 let, ochranka, recepce - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
6.
Vladimír Romof, 71 let, jednatel společnosti - Horní Dvořiště, ČSNS
7.
Pavel Karala, 53 let, zaměstnanec obce - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
8.
Růžena Pečenková, 37 let, dělnice - Horní Dvořiště, ČSSD
9.
Rudolf Hänig, 74 let, důchodce - Český Heršlák, bez politické příslušnosti
Spolek pro hezčí vesnici /vylosované č.2/
1.
Henrich Lendacký, 50 let, výpravčí - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
2.
Daniela Šístková, 40 let, celník - Český Heršlák, bez politické příslušnosti
3.
Petr Kolářík, 45 let, celník - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
4.
Marcela Bláhová , 48 let, uklizečka - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
5.
Pavel Dolný, 53 let, strojvedoucí - Český Heršlák, bez politické příslušnosti
6.
Alexandra Dolná, 47 let, úředník – Český Heršlák, bez politické příslušnosti
7.
Jaroslav Lendacký, 48 let, klempíř, pokrývač - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
8.
Jiří Bláha, 51 let, dozorce výhybek - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
9.
Daniel Luty, 54 let, lesní dělník - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
Pro rozvoj Horního Dvořiště /vylosované č.3/
1.
Pavel Ďurkov, 57 let, podnikatel - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
2.
Ing. Radek Frk, 32 let, celník - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
3.
Marek Ďurkov, 30 let, podnikatel - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
4.
Ivan Roboch, 52 let, skladník - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
5.
Milan Krejčí, 57 let, podnikatel – Český Heršlák, bez politické příslušnosti
6.
DiS. Zdeněk Frk, 35 let, podnikatel - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
7.
Ing. Helena Baudyšová, 56 let, účetní - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
8.
Vladislava Slaninová, 37 let, strojník - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
9.
Jan Roboch, 18 let, student - Horní Dvořiště, bez politické příslušnosti
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