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Zastupitelstvo obce Dolní Hořice ze dne 5.12. 2019 a 16.12. 2019
●Starosta seznámil přítomné se zprávou o činnosti
za uplynulé období.
● Obec se za poslední období zabývala vyřizováním
žádostí na posudky občanů naší obce pro potřeby
Policie ČR a soudu.
● V Kladrubech probíhají pozemkové úpravy, podařilo
se vyřešit napojení polních cest na I/19. V nynější době
se již bude projednávat druhý návrh na uspořádání
vlastnických vztahů jednotlivých vlastníků pozemků.
Další problém vyvstal s rekonstrukcí I/19 Kladruby –
Lejčkov, kdy ŘSD hodlá zrušit několik nevyužívaných
sjezdů. Rekonstrukce by měla probíhat v roce 2020.
● V Mašovicích a v H. Hořicích byly vytipovány plochy
na uložení vytěženého sedimentu, tj. obecní pozemky a
v H. Hořicích nám vyšel vstříc soukromý zemědělec,
který nabídl cca 3 ha pozemků, takže mohlo být
pokračováno v projektové dokumentaci na odbahnění.
● Pokračovaly práce v obecních lesích, kdy neustále
vítězí brouk. Bylo jednáno o nasazení harvestoru na
slabší porosty, aby tyto mohly být prodány ještě v kůře,
kdy je větší zpoplatnění. Pracovníci z ÚP do konce
listopadu chodili pálit klest. Zejména se pálilo na
Lažansku, kde je největší brouková kalamita. V
obecních lesích byla provedena lesní správou kontrola.
Dopadli jsme dobře, akorát nám bylo doporučeno při
výsadbě střídat sazenice jako je jedle, borovice,
douglasky, modříny a listnaté stromy tak, aby nebyly
vysazovány velké plochy smrkového porostu.
● Do konce roku se měl na Ministerstvo zemědělství
poslat nový kanalizační řád. Několikrát pan starosta
žádal zastupitele, aby se zapojili do přípravy tohoto
řádu, ale pomoc nabídl jen jeden.. Dále je třeba
vypracovat plán financování vodovodu a kanalizace.

● V měsíci listopadu se nám podařilo vyřešit žádost na
úhradu fin. prostředků za vypravení pohřbu pana
Moravčíka. Jedna z výtek MMR je, že nemáme zřízeno
veřejné pohřebiště, které dle zákona musí být, tj. v
příštím roce musíme v Hartvíkově nebo Poříně zřídit
veř. pohřebiště, kde budou ukládány ostatky osob, u
kterých obec vypravovala pohřeb.
● Vzhledem ke snížení sazby DPH za vodné a stočné na
10%, (v platnost od 1. 5. 2020) bylo nutné do konce
prosince 2019 vybrat vodné + stočné s DPH 15% a do
30. 4. 2020 se musí udělat mimořádný odečet vodného
a stočného s DPH 15% . A od 1. 5. 2020 již budeme
účtovat DPH s 10%.
● Minulý měsíc přišlo vyúčtování dotace na opravu
polních cest vybudovaných v rámci KPÚ v Lejčkově.
Na žádost občanů v Kladrubech byla podána žádost na
obchvat Kladrub. Přišla kladná odezva jak na obchvat
Kladrub, tak i na obchvat Lejčkova, protože se
zavedením mýta na I/19 se nepočítá s úbytkem povozu
na této komunikaci, neboť tato slouží jako dopravní
tepna na Plzeň a je hojně využívána nákladní dopravou.
● Dále obec poslala žádost na SÚS Tábor ohledně zimní
údržby komunikace III. třídy v Prasetíně.
● Životní prostředí MěÚ Tábor svolalo místní šetření
ohledně údržby umělého koryta vodního toku v Dolních
Hořicích za účasti Povodí Vltavy, ZD D. Hořice a Obce
Dolní Hořice. Na tomto jednání jsme neobdrželi pokutu,
neboť někdo již v předstihu oznámil, že byly zahájeny
práce (likvidace břehového porostu) na pozemcích
obce. Bylo dohodnuto, jaké úpravy provede obec a jaké
úpravy povede ZD. Pro obec vyplývá: tam, kde byly
zahájeny práce, bude vybudována min. jedna tůň a
zpomalení odtoku vody z krajiny.

● V říjnu provedl Krajský úřad dílčí přezkum
hospodaření obce, nebylo shledáno nedostatků. Prošli
jsme bez ztráty kytičky.
● Rozpočet:
Starosta podal návrh rozpočtu na rok 2020 zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2020.
Starosta podal návrh na střednědobý návrh
rozpočtu obce na roky 2020-2024 - zastupitelstvo
schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 -2024
● Vyřizování žádostí:
žádost ZŠ Chýnov o finanční dar na 20. ročník
běhu milénia - zastupitelstvo schválilo finanční dar na
20. ročník běhu milénia v částce 2.000,- Kč
. žádost ZŠ a MŠ Kaňka, o.p.s. Tábor o finanční
dar na provoz - zastupitelstvo schválilo finanční dar na
provoz ZŠ a MŠ Kaňka, o.p.s. Tábor v částce 5.000,Kč.
žádost Charity Pacov o finanční dar ve výši
15.000,- Kč na provoz - zastupitelstvo schválilo
finanční dar na provoz Charity Pacov v částce 15.000,Kč
žádost fyzické osoby z Izraele o odprodej
parcely 2177/1 a 2178/1 k.ú.: Pořín - zastupitelstvo v
nynější době nehodlá tyto parcely prodat.
žádost fyzické osoby z Prahy o odprodej části
pozemku p.č. 378/1 k.ú. Kladruby - zastupitelstvo v
nynější době nehodlá tuto parcelu prodat.

starosta přednesl žádost fyzických osob o
odprodej části pozemku parc. č. 1626/7 v k.ú. Pořín
- zastupitelstvo schválilo směnu a prodej části
pozemku parc. č. 1626/7 k.ú. Pořín za cenu 50 Kč/m2
+ ostatní náklady spojené s prodejem.
starosta přednesl žádost fyzické osoby o
odprodej části pozemku parc. č. 378/1 k.ú. Kladruby
nebo věcné břemeno k přístupu k parcele č. 263 k.ú.
Kladruby - zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného
břemene na obecním pozemku parc. .č 378/1 k.ú.
Kladruby pro přístup k parcele č. 263 k.ú. Kladruby.
starosta seznámil zastupitelstvo s jednáním
s majiteli hostince v Dol. Hořicích a s odkoupením
tohoto hostince - zastupitelstvo schvaluje nákup
hostince na parc. č. stp. 7/4 v k.ú. D. Hořice za cenu
1.000.000,- Kč.
rozpočtové opatření číslo 10/2019 zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.
10/2019

starosta seznámil zastupitelstvo s plánem
financování obnovy vodovodu a kanalizace na roky
2020 – 2029 - zastupitelstvo schvaluje plán
financování obnovy vodovodu a kanalizace na roky
2020 – 2029.
Starosta seznámil zastupitelstvo se směrnicí
1/2019 o zadávání veřejných zakázek - zastupitelstvo
schválilo směrnicí 1/2019 o zadávání veřejných
zakázek.
● Starosta podal návrh na OZV č. 1/2019 o místních
poplatcích. - zastupitelstvo schválilo OZV č. 1/2019.
● Starosta podal návrh na OZV č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů - zastupitelstvo schválilo OZV č.
2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
● Starosta podal návrh na rozpočtové opatření č. 11 zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 11.
● Místostarosta podal zprávu ohledně údržby
komunikace č. III/01919 Prasetín.
● Starosta podal zprávu ohledně obchvatu Kladrub a
Lejčkova.
● Starosta podal zprávu o havarijním stavu dvou ks
akátů v Mašovicích - zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o pokácení.
● Bylo projednáno vítání dětí do svazku obce a
projednaní finančního daru - zastupitelstvo schválilo
finanční dar ve výši 5.000,- dle schválených propozic.
● Byla podána zpráva o opravě kapličky sv. Ján v
Oblajovicích. Tuto opravu provedli Škrobárny
Pelhřimov.
● Firma SOMPO převzala v roce 2019 tyto odpady:
Komunální odpad
175,058 t
Velkoobjemný odpad
15,440 t
Papírové a lepenkové obaly
9,823 t
Plastové obaly
16,037 t
Kompozitní obaly
0,16199 t
Skleněné obaly
15,617 t
● Firma TextilEco a.s. převzala v roce 2019 tyto odpady:
Oděvy
1,9 t

● Starosta poděkoval přítomným za odvedenou práci
v roce 2019 a popřál hezké prožití svátků vánočních,
hodně zdraví a osobní spokojenosti v novém roce.

Redakce čekala na další zápis ze zasedání zastupitelstva, které mělo proběhnout koncem března, ale nestalo se
tak kvůli vládnímu nařízení zákazu shromažďování.

Kalendárium
Vzhledem k nynější situaci, kdy je vládním nařízením zakázáno shromažďování osob, zůstává
tato kolonka prázdná.
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Ze života

Vítáníčko
Tesař Martin, Horní Hořice

Rozloučení
Hladík Jan, Kladruby (*1943)
Trpák Zdeněk, Horní Hořice (*1946)

Životní jubilea
65 let

Komrs Ladislav, Oblajovice
Kubeláková Vlasta, Pořín
Nácal Jaroslav, Pořín
Oliva František, Pořín
Rothbauerová Marie, Mašovice
Šedivý Miloš, Oblajovice
Šustr Milan, Pořín

70 let Jelínek Stanislav, Dolní Hořice
Pletichová Danuše, Mašovice
Meišnerová Anna, Pořín

Blahopřejeme!
Vítání občánků 27.12. 2019
V pátek 27.12. 2019 pan starosta na Obecním úřadu v Dolních Hořicích přivítal do naší obce nové občánky.
Jsou jimi Rapačová Veronika z Prasetína, Mrázová Anna z Lejčkova, Červenková Sofie z Mašovic,
Dvořáková Eliška z Dolních Hořic a Mikuš Dan z Lejčkova.
Rodiče našich nejmladších spoluobčánků obdrželi příspěvek ve výši 5 000 Kč, kosmetický balíček v hodnotě
500 Kč a maminky ještě kytičku.

Střípky z obce
● Dne 8.1. 2020 se stala tragická nehoda
v Lejčkově.
● Dne 21.1. 2020 došlo v naší obci k zahoření
komínu. Byl povolán jak HZS Jčk Tábor, tak i
JSDHO Chýnov, Dolní Hořice a Chotčiny.
● Rekultivace koryta potoka, kterým je
přiváděna voda do rybníka Kalčák, mohla být
zdárně ukončena, ale jen díky tomu, že se do
jednání s odborem ŽP vložil HZS Jčk Tábor,
do té doby nemohla být o rekultivaci ani řeč.
● Obec a její občané by chtěli touto cestou
poděkovat všem, kteří se chopili iniciativy a
začali šít roušky, které rozdávali v našich
obecních
částech,
zejména
starším
obyvatelům. Ti mohli ve schránce objevit
roušku s návodem, jak ji využívat a ošetřovat,
aby mohla být použita opakovaně. Děkujeme
všem, kteří se, jakkoliv snaží pomoci v této
nelehké době.
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Tříkrálová sbírka
I v letošním roce se uskutečnila Tříkrálová sbírka, pro naše okolí ji uspořádala Římskokatolická farnost
Chýnov. Letos se celorepublikově jednalo o 20. výroční ročník. Charita České republiky uspořádala první
ročník v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi.
Českobudějovická diecéze vybrala celkem 8 500 865 Kč z čehož se 213 078 Kč vybralo ve farní charitě
Tábor, kam spadá i chýnovská farnost. V Chýnově se vybralo 39 231 Kč a v Dolních Hořicích 7 850 Kč.
Vybrané peníze se přerozdělují podle pravidel Charity ČR, 65 % vybraných prostředků se vrací charitám,
které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5
% na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.
Římskokatolická farnost Chýnov rozdělila vykoledované peníze mezi 3 projekty (do celkové částky vybrané
ve farnosti se počítají i koledy z Nové Vsi u Chýnova, Turovce a Radenína). Na podporu Azylového domu
sv. Alžběty pro matky s dětmi ve Veselíčku přispěla farnost 12 833 Kč. Dále poskytla finanční podporu
programu Adopce na dálku Haiti ACHO 12 832 Kč. Také podpořila financování činností a služeb Domácího
hospice Jordán v Táboře částkou 12 835 Kč.
Děkujeme všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli.

Třídění odpadu v době nouzového stavu
Při nakládání s odpady dbejte na ochranu a osobní hygienu.
Neodkládejte odpad mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři nepřišli do přímého kontaktu.
Pokud NEJSTE v karanténě: nakládejte s odpady jako doposud, ale snažte se zmenšovat objem, aby kapacita
kontejnerů vydržela co nejdéle.
Pokud JSTE v karanténě: netřiďte odpad, ukládejte odpad do pevného pytle, po naplnění (ale nejpozději do
24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem, pytel odložte
do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad.
Použité roušky, rukavice a kapesníky odkládejte do plastového pytlíku a zavázané vhazujte do popelnic nebo
kontejnerů na směsný odpad. Nevhazujte do kontejneru na tříděný odpad.
SNAŽTE SE MINIMALIZOVAT CELKOVÝ OBJEM A MNOŽSTVÍ ODPADŮ, NEPLÝTVEJTE
POTRAVINAMI.
Z DOLNÍCH HOŘIC
Myslivecký ples 10.1. 2020 (autorem článků hč)
Tohoto plesu jsem se neúčastnila, ale bylo o něm mluveno v superlativech a to hlavně díky skvělé kapele
,,Muzikanti z Jižních Čech“, která dokázala zábavu pořádně rozjet. Pokud ji pozvou Myslivci z Chotčin,
Mašovic a Prasetína i příští rok, to aby byl sál nafukovací.
Maškary
V Mašovicích prošel Maškarní průvod hned 15.2., v Dolních
Hořicích o týden později. Bohužel nikdo, kdo se účastnil přímo
průvodu a byl u všeho co se dělo při této akci neposlal žádnou
fotografii, ani nenapsal pár řádků do zpravodaje, takže o této tradici
v letošním roce nemohu nic napsat. Škoda! Chybí nám tu příspěvky
,,naší Jiřinky“.
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Hasičský ples 27.12. 2019
Před koncem roku se konal v sále KD Dolní Hořice ples pořádaný místními hasiči. Účast byla kolem 130
lidí, pro tancování ideální, což dokazuje úsměv manželů
Farových. Až na drobné chybičky při výdeji tomboly proběhl
večer skvěle. K tanci a poslechu hráli,,Šviháci“. Piva, vína a
panáků bylo dost a nechybělo ani malé občerstvení na
každém stole.

Dětský karneval
Sobotní odpoledne 22.února patřilo v sále v Dolních Hořicích dětem. Karnevalové masky se scházely
postupně již od 13 hodin. Sál byl plný dětí, maminek, tatínků, babiček, dědečků… . Pořadatelé (hasiči) měli
pro děti připraveno spoustu her. Nechyběla ani tombola, ve které každý druhý lístek vyhrával. Zajištěné bylo
i pití a malé občerstvení. Za nejlepší masku byla vyhlášena
Čertice a Anděl v jedné osobě, v podání Patricie Balogové.

Keramička
V neděli 2.2. odpoledne zahrála v sále KD Dolní Hořice všem přítomným kapela Keramička, jako
poděkování za to, že může tento sál v průběhu roku využívat ke svým zkouškám.
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Harmonikáři a heligonkářů (autorem článku VS)
Dne 7.3.2020 se konalo osmé setkání harmonikářů a heligonkářů. Do Dolních Hořic se sjelo asi dvacet pět
muzikantů z různých koutů republiky. Z Moravy, Vysokého Chlumce, Českobudějovicka, Prahy, Soběslavi,
Mladé Vožice, Pacova, Kloužovic, Tábora a Pořína.
Ve 12.00 hodin se již začali sjíždět muzikanti a také jejich obdivovatelé a posluchači. Do sálu dorazilo asi
130 lidi. Ve 13:00 začalo 1. kolo, kde každý zahrál 2 písničky. Když se všichni vystřídali, tak se hned rozjelo
druhé kolo, kde již někteří hráli dohromady a někdo sám. Druhé kolo skončilo okolo 18.00 hod. Nejmladším
účastníkem byl desetiletý chlapec z Mladé Vožice a nejstarší byla osmdesáti dvou letá dáma z Prahy Ludmila
Koucká. Z domácích se již po několikáté představil i pan Jiří Stejskal z Pořína.
Doufám, že si to všichni užili. Závěrem bych jménem pořádajících
hasičů poděkoval všem muzikantům, posluchačům, zvukaři, obsluze
a panu Rosolovi, který všechny tyto muzikanty pozval. Děkuji.

Z LEJČKOVA (autorem článků JV)
Loňský rok v Lejčkově proběhl v duchu let
minulých, co se týká akcí, které patří k
jednotlivým ročním obdobím. V květnu jsme
vyrazili "Na výlet aneb návrat do dětství". Na
programu bylo peklo Čertovina, Pohádková
vesnička Podlesí, betlém Hlinsko a májový
jarmark. Den strávený s pohádkovými
postavami, kdy se dospělí přenesli do dětství
se povedl a zakončený byl výbornou večeří.
S podzimem nepřišel plánovaný výlov
rybníka, kvůli slabému přítoku vody do něj.
Bude se tedy konat v letošním roce, ale
vzhledem k situaci, která nastala, není zatím
určen datum. Doufáme, že to bude co nejdříve.
Akcí navíc byl také šachový turnaj, plný mistrů
šachu z okolí a že jich bylo. Akce proběhla v
tichosti a soustředění.
Rok 2020 Lejčkov zahájil již dlouho
plánovaným výletem za kulturou, a to do
Národního divadla do Prahy na činohru Pýcha
a předsudek. Představení předcházela
prohlídka Národního divadla s průvodcem.
Akce byla velmi zdařilá a zajímavá. V plánu je
výlet v druhé polovině roku, tak snad vše dobře
dopadne a uskuteční se.
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Z POŘÍNA
Silvestrovský výšlap (autorem článků RS)
Na silvestra se konal druhý ročník výšlapu nad Pořín, kterého
se zúčastnilo asi okolo 60 osob. V cíli bylo připraveno malé
občerstvení v podobě teplého čaje nebo svařáku, i když
někteří si na zahřátí přinesli i něco ostřejšího. Pro děti bylo
připraveno malé překvapení, a to balónky plněné heliem.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách této super akce,
a doufám, že se z ní stane tradice a budeme se takto scházet i
v příštích letech.
Dětský karneval
Již 11.ledna se konal dětský karneval. Celým odpolednem nás
opět provázela skupina Jezevci, která měla pro děti
připraveno mnoho soutěží. Děti si odpoledne užily a společně
se vyřádily.

Masopustní průvod
Letošnímu průvodu přálo počasí, a tak jsme se
sešli v hojném počtu. Masek bylo něco málo
přes čtyřicet. Sobotním odpolednem nás
provázela, již tradičně, kapela Koláříci. Děkuji
všem, kteří se průvodu účastnili a i těm, kteří
se podíleli na jeho přípravách.
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Z PRASETÍNA
Turnaj ve stolním tenise (autorem článku EK)
V sobotu 8. února se v prasetínské hasičárně konal 2. ročník turnaje ve stolním tenise. Přihlásilo se 16
hráčů, tedy dvojnásobný počet oproti loňskému roku. Silnou hráčskou základnu měl sousední Lejčkov, své
šance nakonec bratři Strnadové neproměnili. Svými profi výkony překvapila prasetínská mládež v čele s
Filipem Špačkem, Davidem Krejčím a Lilian Papežovou.
Za mocného povzbuzování místních i přespolních fanoušků všichni soutěžící podali vynikající výkon. Do
finále se nakonec probojoval místní Michal Kozár a
oblajovický Martin Šedivý. V napínavém utkání nakonec
zvítězil domácí hráč. Na závěr tímto děkujeme
pořadatelům Hance Lhotkové a Martinovi Šedivému za
vzornou organizaci a hodnotné ceny. Je na místě
poděkovat i těm, kdo se zapojili do přípravných prací.
Nesmíme zapomenout zmínit skvělé občerstvení, které pro
nás připravil Petr Šedivý.

Doufejme, že všechny tyto akce nebyly posledními akcemi tohoto roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
své příspěvky do dalšího čísla Dolnohořického zpravodaje můžete průběžně zasílat do
30.června 2020 na e-mail: redakcedh@seznam.cz či poštou (osobně) na adresu Obecního
úřadu Dolní Hořice.
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