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Vážení Dvakačováci,
obec vstoupí do kulatého letopočtu roku 2020, ale ještě předtím vychází i druhý
Dvakačovický zpravodaj. Poprvé je zde uveden rozpočet na příští rok. Opět bych chtěl
vyzdvihnout práci Mgr. Hlinákové, která je vidět i v poctivě připravené zprávě o kultuře
v Obci. Například dlouhodobý projekt "Místo na němž žiji, je překrásná zem" podnítil
k umělecké činnosti spoustu obyvatel naší vesničky.
Trošku mne mrzí, že zahálí hřiště a vybavení pro nohejbal, který má v obci dlouholetou
tradici. Pokud by se našli případní zájemci o tento sport, je obojí určitě k dispozici
k propůjčení. V roce 2020 se minimálně chystáme uspořádat turnaj dvojic ke dni dětí a turnaj
trojic na začátku září.
Ondřej Ujec, DiS.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v úvodu našeho zpravodaje popřál jménem svým i všech
zastupitelů vše nejlepší do nového roku. Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za poctivou
celoroční práci pro obec, ale i zaměstnancům a všem, kdo se jakkoliv podíleli na
bezproblémovém chodu obce. Především Vám přeji hodně zdraví, klidu a spokojenosti jak
v pracovním, tak v osobním životě.
Nesmím s děkováním zapomenout samozřejmě na našeho kronikáře pana Ladislava Jukla,
který pro tuto obec vykonal již mnoho. V tomto vydání se mi moc líbí jeho výběr citace
z kroniky ohledně založení TJ Sokol Dvakačovice, kde již před sto lety zdůrazňovali ty
nejdůležitější hodnoty: mravnost, chuť k práci, láska k domovině a vlasti.
Josef Ujec - starosta obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
za období od 28.6.2019 do 10.9.2019
1. Pracovníci na VPP: Obec požádala o prodloužení pracovních smluv pana Stodoly
a paní Ujcové do 31.12.2019. S oběma pracovníky je OÚ spokojen.
2. Rekonstrukce bývalého OÚ: V současné době probíhají instalatérské a stavební práce
na vybudování sprchového koutu a WC, byly vybourány původní ocelové zárubně,
které budou nahrazeny dřevěnými obložkami. Obec vybrala dodavatele na dodávku
a montáž dveří a dřevěných zárubní, položení nového PVC a koberců. Vše je
budováno za přispění finanční spoluúčasti skupiny MAS Chrudim.
3. Chodník podél komunikace II/355 - směr na Stíčany: Obec na tuto akci již obdržela
Rozhodnutí o poskytnutí dotace až do výše 2.156.503,- Kč. Obec vyhlásila veřejnou
soutěž, té se zúčastnilo šest firem. Čtyři oslovila obec, další dvě se přihlásily po
zveřejnění na našem profilu zadavatele. Komise konstatovala v nabídkách dodavatelů
některé nedostatky, např. chybějící reference. Po písemném objasnění a doplnění
nabídek všichni uchazeči, až na jednu firmu, která byla ze soutěže vyřazena,
nedostatky doplnili. První dvě firmy s nejnižší cenovou nabídkou však z kapacitních
důvodů zakázku odřekly. S nabídkovou cenou 2.050.065,- Kč tak zvítězila firma
JUANA TRADE s.r.o. Termín realizace zakázky je říjen až listopad 2019. Obec bude
muset požádat stavební úřad v Chrudimi o prodloužení stavebního povolení a Mas
Chrudim o prodloužení termínu do konce listopadu 2019.
4. Demolice části objektu č.p. 43: Veřejné soutěže na tuto akci se zúčastnilo šest firem.
S nejnižší nabídkovou cenou 189.931,- Kč bez DPH zvítězila firma První stavební
Chrudim. Termín realizace je říjen 2019.
5. Obec obdržela od Mikroregionu Chrudim dotaci 30.000,- Kč na zhotovení
odpočívadla a informační vitríny v prostoru na trávníku. Minimálně 3.000,- Kč musí
obec investovat ze svého rozpočtu. Zhotovitelem je pan Šrůt, materiál bude z obecního
lesa. Termín realizace je stanoven do konce listopadu 2019.
6. Pan Ing. Martin Linek zpracuje projektovou dokumentaci na vybudování nových
chodníků dole na trávníku směrem na Vejvanovice a Úhřetice. Předběžný termín
vypracování dokumentace je 31.12.2019. Také na tuto akci bude obec hledat možnost
dotace.
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7. Na rok 2020 obec plánuje rekonstrukci veřejného osvětlení směrem na Úhřetickou
Lhotu a Kostěnice za přispění finančních prostředků z programu POV Pardubického
kraje.
8. Místní malíř pan Josef Janek daroval obci další obrazy. Jsou vystaveny na sále
v obecním domě. Tímto mu za naši obec děkuji.
9. V červenci byly na obecním úřadě vybírány poplatky za stočné. Obec jako majitel
kanalizace je povinna tyto poplatky od občanů, kteří jsou napojeni na obecní
kanalizaci, vybírat.
10. Byl osloven pan Vích z důvodu výroby chybějících závor v obecním lese a zábradlí
před vchodem do obecního domu. Termín výroby slíbil do konce roku 2019.
11. Za období od 1.4.2019 do 30.6.2019 obec obdržela od firmy Ekokom částku 6.835,Kč za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
12. Firmě Černohlávek obec předala za období od 1.4.2019 do 16.7.2019 celkem 23 litrů
použitého rostlinného oleje.
Ve Dvakačovicích dne 10.9.2019

Josef Ujec - starosta obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
za období od 11.9.2019 do 29.11.2019
1. Chodník podél komunikace II/355 - směr Stíčany: Stavba byla dokončena v prosinci
2019. V průběhu realizace stavby byly prováděny kontroly správcem komunikace
II/355 Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Tato při kontrolách požadovala
dodržení šířky komunikace, což znamenalo nutnost upravit parametry chodníku tzn.
lokální snížení šířky chodníku. Celková cena za výstavbu chodníku včetně opěrné zdi
a dešťové kanalizace je celkem 2.184.432,- Kč. Nyní obec zpracovává žádost o platbu
z dotačního programu Integrovaný regionální operační program a zprávu o realizaci
projektu.
2. Demolice zadní části objektu č. p. 43 - bývalého obecního úřadu za přispění z POV
Pardubického kraje: Demolici prováděla stavební firma První Stavební Chrudim.
Zakázka byla dokončena v říjnu 2019 o celkových nákladech 251.598,- Kč.
3. Příprava pozemku po demolici části budovy č. p. 43 na výstavbu parkoviště: Obec
obdržela cenovou nabídku, která zahrnuje studii, zpracování jednostupňové
dokumentace, inženýrskou činnost včetně zajištění stavebního povolení a následně
bude zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového
rozpočtu a výkazu výměr. Cena je 132.000,- Kč.
4. Výroba a montáž odpočívadla a vitríny v prostoru u splavu s dotací od Mikroregionu
Chrudim: Zakázku zpracoval a dílo smontoval truhlář pan Šrút z dubového dřeva,
který v létě vyvrátil vítr v našem lese. Cena za dílo je 33.000,- Kč. Dotace od
Mikroregionu Chrudim byla 30.000,- Kč. Na jaře příštího roku k odpočívadlu ještě
dodáme stojan na kola.
5. Rekonstrukce bývalého obecního úřadu č. p. 43 s dotací Mas Chrudim: V objektu je
instalován nový sprchový kout a WC. Byla položena nová podlahová krytina (PVC
a koberec), vnitřní dveře byly vyměněny za nové s obložkami. Zbývá vyrobit
a namontovat novou kuchyňskou linku. Objekt bude využíván jako hernička pro děti
„Žabičky“ místní organizací Sokol Dvakačovice.
6. Do 13.12.2019 obec podá žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení směr Úhřetická
Lhota a směr ke hřbitovu za přispění z dotačního titulu POV Pardubického kraje.
7. Firma MDS projekty požádala o souhlasné stanovisko na dočasný zábor pozemku po
dobu výstavby projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 355-012 Dvakačovice (ocelový
most sm. Stíčany). V souvislosti se stavbou je navrženo kácení 7 ks stromů (5 ks
jasanů a 2 ks vrb).
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8. Valná hromada Mas Chrudim se konala dne 25.11.2019 za účasti místostarosty obce
Dvakačovice pana Vávry.
9. Valná hromada Mikroregionu Chrudim se koná dne 12.12.2019 za účasti starosty obce
Dvakačovice pana Ujce.
10. Za období od 1.7.2019 do 30.9.2019 obec obdržela od firmy Ekokom odměnu ve výši
5.883,50 Kč za zajištění využití odpadů z obalů.
11. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se v naší obci v roce 2020 uskuteční
dne 4.3.2020 a 7.10.2020. Oba termíny jsou ve středu od 16:00 hod.
12. Obec vydala novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Došlo k mírnému navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu na 350,- Kč
za osobu. Děti do 15 let a senioři nad 60 let mají slevu 50,- Kč. Ani tento příspěvek
občanů však nepokývá celkové náklady za odvoz komunálního odpadu, zhruba
polovinu doplácí obec ze svého rozpočtu.
Chtěl bych touto cestou občany vyzvat k intenzivnějšímu třídění odpadu a udržování pořádku
u sběrných nádob.
Ve Dvakačovicích dne 29.11.2019

Josef Ujec - starosta obce

Informace o splatnosti poplatků v roce 2020
Obecní úřad oznamuje, že se budou vybírat místní poplatky v sobotu dne 22.2.2020 v době od
9:00 hod. do 11:00 hod. v budově OÚ čp. 73:
• za psy, splatnost do 31. 3. 2020: 50,- Kč (za prvního a každého dalšího psa)
• za odvoz odpadů, splatnost do 31. 3. 2020:
350,- Kč - fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
300,- Kč - děti do 15ti let věku a fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a
v příslušném kalendářním roce dosáhnou 60 a více let věku, od poplatku se osvobozují
děti v roce svého narození
350,- Kč - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
• občané, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci, budou platit stočné na rok 2020
paušálně ve výši 300,- Kč za osobu
Platby je možné také platit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 18:30
hod. do 19:30 hod. nebo na účet číslo 6128531/0100 KB Chrudim, variabilní symbol je číslo
popisné, do poznámky uvést příjmení poplatníka.
Tel.: 469 692 870 pevná linka OÚ, mob. 724 180 914 starosta

Obecní hospodářský les
Nastalou situaci v našem hospodářském lese nejlépe vystihl náš OLH pan Ing. Jedlička
v červencovém čísle dvakačovického zpravodaje.
Pokračující sucho v letních měsících nepomohlo ke zlepšení stavu v lese. Podzim se nestal
srážkově ani průměrným, i když podle mého názoru si houbaři pár úlovků z lesa odnesli.
Zima pro nás zastupitele znamená nejen práci se značením napadených a uschlých stromů, ale
i pohled na úbytek smrkového porostu z obecního hospodářského lesa. Nedostatek srážek a
snížení hladiny podzemních vod je znatelný na usychání borovic a nově i modřínů.
V prosinci jsme roznesli do schránek všem našim občanům lístky s požadavky na dřevo
samotěžbou. Po dohodě zastupitelů se cena mění pro rok 2020. Za souše samotěžbou za
prostorový metr 300,- Kč měkké dřevo, a 600,- Kč tvrdé dřevo, smrk napadený kůrovcem je
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za stejnou cenu jako měkké dřevo. Zájem našich občanů o palivové dřevo je nedostatečný v
závislosti na topení dřevem a proto jsme vděčni v nastalé situaci za samotěžaře z přilehlých
měst a obcí a budeme rádi, pokud se podaří znovu napadné a suché stromy z lesa odstranit.
Firma Lesprojekt Hradec Králové pokračuje v přípravě našeho nového Lesního
hospodářského plánu platným pro dalších 10 let a v součinnosti se zastupiteli a OLH panem
Ing. Jedličkou začleňujeme nově vzniklá holá místa do připraveného plánu.
Dobrou zprávou je, že Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podání žádosti o
poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období
od 1.10.2017 do 31.12.2018. Obec požádá o tento finanční příspěvek. Věřím, že tento
příspěvek částečně pomůže při odstraňování napadených a suchých stromů a nové výsadbě.
Za uplynulý rok bych rád poděkoval našemu OLH panu Ing. Jedličkovi, všem
zastupitelům, zaměstnancům OÚ a i samotěžařům, kterým vděčíme za údržbu a obnovu
našeho hospodářského lesa.
Do nového roku 2020 bych popřál našemu lesu tuhou zimu, a hodně srážek během celého
roku. Dle mého názoru by to zcela určitě zlepšilo problematický stav v lesích po celé ČR.
Tomáš Vávra - místostarosta obce

Okénko kronikáře obce
V roce 2020 uplyne 100 let od založení TJ Sokol Dvakačovice. Jak oslavíme toto, pro
obec významné výročí?
Drobek z historie TJ Sokol Dvakačovice.
O založení jednoty se v roce 1920 zasloužili – rolník a hostinský František Dušek, rolník
Adolf Dvořák, správce školy Antonín Joska a mlynář Ferdinand Kiňovič. Přestože byli
organizováni v jiných sokolských jednotách, neustále usilovali o založení jednoty ve
Dvakačovicích. Když byla v roce 1919 evangelická škola prodána obci, přikročilo se
k založení Sokola. Na neděli 22. srpna 1920 svolali jmenovaní do obecní školy informativní
schůzku, na které o úkolech sokolstva přednášel bratr Ad. Želízko, učitel z Hrochova Týnce.
Po této přednášce se přihlásilo 34 občanů, kteří projevili souhlas se založením Sokola
Dvakačovice. Na řádné ustanovující schůzi, která se konala 29. srpna 1920, byl za starostu TJ
Sokol Dvakačovice zvolen Ferdinand Kiňovič. Cílem jednoty bylo vychovat z mládeže
zdravé, krásné, spolehlivé a neohrožené občany. Po první světové válce byli domácnosti
rozvráceny, o čemž nás informuje následující zápis v obecní kronice:
V době, kdy byli otcové na frontách, vymkla se matkám výchova dětí. Mají-li se poměry
zlepšit, má-li se mravnost, chuť k práci, láska k domovině a drahé osvobozené vlasti udržeti
a zvýšiti, má-li se lidskost a pravé bratrství, dle slov Kristových: miluj svého bližního-nésti
ovoce, je v obci potřebí dvou věcí: řádné bezkonfesní školy a Sokola.
Ladislav Jukl - kronikář obce

TJ Sokol Dvakačovice
Drazí spoluobčané,
chci Vám poděkovat za účast a podporu na akcích pořádaných TJ Sokolem Dvakačovice.
V letošním roce oslaví Sokol Dvakačovice kulaté výročí 100 let založení. Chystáme oslavu
a doufáme ve Vaší hojnou účast a podporu.
Přejeme Vám vše nej do roku 2020 .
Vaši Sokolové
Adolf Rabas - starosta TJ Sokol Dvakačovice
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Rozpočet obce na rok 2020
§

položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1361
1381
1511
4112

1012
1031
3612
3613
3632
3725
6310
CELKEM PŘÍJMY

§

text
DPFO závislá činnost
DPFO sam.výd.činnost
DPFO kapit.výnosy
DPPO
DPPO za obec
DPH
Poplatky za komunální odpady
Poplatky ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
NIV dot.ze SR–souhrnný dotační vztah
Nájmy z pozemků
Obecní les - prodej dříví
Nájmy z bytů
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Za třídění odpadu - EKO-KOM
Bankovní úroky, dividendy

položka

1032
1036
2219
2321
3113
3314
3319
3330
3341
3349
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3723
3745
5213
6112
6171
6310
6320
6399
6402
CELKEM VÝDAJE

PŘÍJMY

text

660 600,00 Kč
14 100,00 Kč
52 000,00 Kč
523 600,00 Kč
100 000,00 Kč
1 198 900,00 Kč
52 000,00 Kč
1 700,00 Kč
500,00 Kč
9 000,00 Kč
290 000,00 Kč
68 100,00 Kč
145 000,00 Kč
150 000,00 Kč
61 000,00 Kč
19 500,00 Kč
2 000,00 Kč
15 000,00 Kč
500,00 Kč
3 363 500,00 Kč

VÝDAJE

Obecní les
Správa v lesním hospodářství
Místní komunikace
Odvádění a čištění odpadních vod
ZŠ Vejvanovice - Čtenářský maraton
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Dotace ČCE Dvakačovice
Místní rozhlas

Dvakačovický zpravodaj
Vítání občánků a životní jubilea
Dotace TJ Sokol Dvakačovice
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Odvoz odpadů ze hřbitova
Členské příspěvky Mikroregion a MAS
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva - krizové situace
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
Pojištění majetku obce
Ostatní finanční operace - DPH,DPPO za obec

Finanční vypořádání minulých let
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115 000,00 Kč
35 000,00 Kč
100 000,00 Kč
409 750,00 Kč
500,00 Kč
13 000,00 Kč
70 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
6 000,00 Kč
15 500,00 Kč
13 000,00 Kč
43 000,00 Kč
50 000,00 Kč
220 000,00 Kč
500 000,00 Kč
5 000,00 Kč
6 000,00 Kč
140 000,00 Kč
35 000,00 Kč
130 000,00 Kč
10 000,00 Kč
450 000,00 Kč
800 000,00 Kč
1 000,00 Kč
25 000,00 Kč
150 000,00 Kč
750,00 Kč
3 363 500,00 Kč
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Kulturní život v obci
Vážení a milí spoluobčané, čas plyne jako voda v potoce a opět tu máme další číslo našeho
zpravodaje, v němž se poohlédneme za uplynulým půlrokem a kulturním dění v naší malebné
obci.
Po klidové letní okurkové sezóně jsme v září zahájili podzimní kulturní sezonu
posvícením. U této příležitosti se konala mše svatá v katolické kapličce Nejsvětější Trojice
a navečer posvícenská zábava v Obecním domě.
V říjnu se konalo dobrodružné odpoledne pro rodiny s dětmi, které začalo hledáním
ztraceného pokladu v lese a plynule vyústilo ve vystoupení skupiny historického šermu
Moradis s akčním představením Loupežníci. Do realizace jednotlivých zastavení v lese se
zapojilo mnoho rodin z obce a především maminky, které vymyslely a připravily jednotlivé
úkoly pro malé lovce pokladu. Poklad v truhle hlídali loupežníci a vydali jej pouze dětem,
které splnily všechny úkoly. Nutno podotknout, že děti byly velmi šikovné, zvládly všechny
nástrahy a loupežníků se nebály. Mnohé děti se s loupežníky nechaly vyfotografovat na
památku. Loupežníci odvedli děti průvodem na nádvoří Obecního domu, kde proběhlo
šermířské vystoupení. Vystoupení skupiny historického šermu bylo přístupné i samostatně,
aniž by zájemci museli absolvovat procházku lesem. Představení obsahovalo prvky šermířské,
humorné, ohnivé i střelecké.
Den seniorů jsme oslavili za přispění Osvětové besedy Úhřetice, která předvedla sestavu
písní a scének. Přítomní si mohli společně zazpívat známé písně a pobavit se nad humornými
scénami. Náš místní kronikář pan Jukl nás jedinečným způsobem obohatil o znalosti z dějin
obce přednesením a promítnutím fotografií o zajímavostech Dvakačovic.
Přítomní strávili pohodové odpoledne a podvečer v dobré náladě a přátelské atmosféře.
V listopadu jsme si připomínali 30. výročí sametové revoluce. K této příležitosti bylo
připravené vyvrcholení projektu „Místo na něm žiji, je překrásná zem“. Tento projekt byl
zahájen již rok předem, aby byl dostatečný prostor pro přípravu, inspiraci, vytvoření exponátů
na dané téma. Projektu se zúčastnilo přes 20 vystavovatelů. Všem, kteří se zúčastnili tohoto
projektu, děkuji. Ukázali nám, jak úžasně talentovaní lidé mezi námi jsou a že jim záleží na
místě, které nazývají domovem. Děkuji jim za ochotu představit své talenty a nechat
nahlédnout ostatní do jejich nitra a ukázat svým aktivním přístupem, že jim záleží na místě, na
kterém žijí.
Letos poprvé se v naší obci uskutečnily Svatokateřinské trhy. Trhy byly v duchu blížícího
se adventu. Prodejci byli pečlivě vybíráni a celá akce se připravovala více než rok.
Podstatným kritériem na prodejce byla kvalita zpracování, rukodělná práce a místní region.
Tak jsme si mohli zakoupit medové výrobky z medu, který pocházel od včel z našeho lesa,
cukrovinky, uzeninu, mléčné výrobky, mýdla, šité výrobky a keramiku z okolních obcí. Trhy
byly svou návštěvností velmi úspěšnou akcí, která oslovila i obyvatele okolních obcí. Za
celou akci vděčíme zejména paní Martině Graciasové (z hájenky), která se o její realizaci
zasadila a zajistila její hladký průběh.
Začátek adventu jsme společně oslavili zahájením výstavy betlémů. Betlémy byly
zapůjčeny od mnoha místních obyvatel a také z blízkého i vzdálenějšího okolí, dokonce i ze
střednních Čech a Vysočiny. Výstava byla zahájena vystoupením dětí a rodičů z herničky
U Žabky a doplněna vystoupením Elišky Vávrové, která zahrála na příčnou flétnu a tím
proměnila dětské radostné skotačení v opravdový hudební zážitek. Ve volné chvíli bylo
možné vytvořit si v herničce vánoční ozdoby. První adventní odpoledne bylo završeno
přivoláváním Vánoc zvonečkovým průvodem ke stromečkům na návsi a jejich rozsvícením.
Jistě si všichni obyvatelé všimli, že letos vánoční kompozici osvětlených stromečků obohatilo
sousoší svaté rodiny – Panny Marie, sv. Josefa a Ježíška. Sochy vznikly díky spolupráci
mnoha obyvatel z naší obce. Postavy byly vyrobeny ze slámy, kterou poskytl pan Pavel Kubín
ml., konstrukci vyrobil pan starosta Josef Ujec a samotné sochy vymodelovala paní Ivanka
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Cibulková ze mlýna. Paní Ivanka se taktéž podílela na adventní výzdobě Obecního domu.
Stromečky ozdobil místostarosta pan Tomáš Vávra s rodinou. Všem jmenovaným i ostatním,
kteří se podíleli na obecním adventu, velmi děkuji za jejich obětavou pomoc.
Na Štědrý den, se konala pobožnost, na jejímž uspořádání se podílela i kulturní komise
obce Dvakačovice. Tradiční bohoslužba na Štědrý den se konala v místním evangelickém
kostele. Celá událost byla ve znamení vánočních písní a koled. Vystoupili hudebníci zkušení
i amatérští. Poprvé zde vystoupil Dvakačovický pěvecký sbor. Bohoslužba začala již ve 14.30
a trvala hodinu. Začátek a trvání bohoslužby byl stanoven s ohledem na děti, které jsou v tento
slavností den středem všeho konání. Děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou na tento den
a také členům pěveckého sboru za vystoupení.
V poslední den roku 2019 proběhla oslava Silvestra v Obecním domě pod vedením pana
Adolfa Rabase.
Ještě bych ráda zmínila obecní kalendář. Jak již všichni víte, na kalendáři pro rok 2020
jsme nespolupracovali s okolními obcemi, ale je věnován výhradně naší obci Dvakačovice.
Doufám, že Vás tato změna potěšila.
Kulturní komise i zastupitelé obce Dvakačovice se snažili v uplynulém roce pořádat akce
atraktivní a různorodé tak, aby si každý mohl najít něco, co ho zajímá a zapojit se do
kulturního dění obce, setkat se s ostatními obyvateli obce, společně prožít několik příjemných
chvil a vytvářet tak komunitu, nikoliv být osamělým ostrovem mezi ostatními.
Mgr. Miloslava Hlináková rozená Popiková
předsedkyně kulturní komise obce Dvakačovice

Co se dělo na faře v Dvakačovicích v roce 2019
25. ledna přijela na faru diskutovat mladá matka a manželka Aneta Petani, křesťanská
aktivistka a feministka, o smyslu Istanbulské úmluvy, kolem které se vedla nesmyslně
kontroverzní diskuze. Tématu hojně zneužívají náboženští fanatici, extrémisté a populisté.
Přitom tato úmluva byla mnoha západními zeměmi již ratifikována jako přínosná. Falešná
a zmanipulovaná kritika tohoto dokumentu často převyšovala odbornou a kompetentní debatu.
Ona agresivní kritika vykazuje základní neznalost celého textu úmluvy a bohužel se i v tomto
případě, poměrně dobře daří dezinformačním aktivitám, jež také vycházejí od některých
katolických hodnostářů a od německé publicistky Gabriele Kuby. Tato (patrně psychicky
labilní) novinářka kupříkladu u Vatikánu požadovala, aby prohlásil knihy Harryho Pottera za
ďábelské dílo, tedy za kacířské a zakázal je.
V únoru se v sále na faře konaly dvě besedy. První proběhla 15. února. Nabídla se nám
příležitost setkat se s kandidátem do Evropského parlamentu a politikem Hayatem Okamurou.
Především jsme se seznámili s docela dramatickým, ale nad to úžasným životem rodiny
tvořené češkou a japoncem. Rodina Okamurova žila v Japonsku a potom dál rozdělená
v Československu. Neměla nikde snadný život, ale přesto, jak poutavě pan Hayato vypráví,
šlo o život bohatý na pozitivní setkání. Proto mělo smysl si tím vším, co nebylo lehké, projít.
27. února nás navštívil doktorant Univerzity Karlovy a kněz Starokatolické církve pro
Slovensko Martin Kováč. Dozvěděli jsme se mnohé z historie a současnosti Starokatolické
církve a mohli jsme nahlédnout do atmosféry prezidentské kampaně na Slovensku. Martin
Kováč se aktivně podílel na této kampani ve prospěch Zuzany Čaputové. Během března
a dubna bylo možné shlédnout výstavu o 100. leté historii Českobratrské církve evangelické,
vytvořené historiky k výročí sjednocení evangelických církví na území tehdejšího
Československa. V neděli 3. března navštívila faru místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
paní Miluše Horská, třetí nejvyšší ústavní činitel a bývalá ředitelka Základní školy Svítání
v Pardubicích. Beseda se hlavně dotýkala smyslu práce paní senátorky ve prospěch školství
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a výchovy dětí a mládeže. 8. března byl zahájen cyklus historicko vědních přednášek. Při této
příležitosti nás poctil svými vysoce erudovanými znalostmi historie panovnických rodů
dr. Petr Nohel, univerzitní pracovník, znalec heraldiky a genealog. 20. března jsme se mohli
seznámit s méně známým hudebním nástrojem. Přednášku o citeře a koncert na tomto vlastně
novodobém hudebním nástroji nám představil Michal Müller, mistr s mnoha mezinárodními
oceněními. Před velikonocemi jsme spoluorganizovali poznávací zájezd do Prahy na Pražský
hrad a 12. dubna jsme si mohli vyslechnout poučnou přednášku o ikonografii. O tomto
uměleckém stylu tvorby obrazů nám vyprávěl výtvarník Martin Damian, mezinárodně
uznávaný ikonopisec. Květnou neděli jsme oslavili ekumenicky společně s biskupem
Československé církve husitské z Plzeňska Filipem Štojdlem a Pražským ryze mužským
pěveským sborem Doodles. 3. května následovala druhá přednáška dr. Petra Nohela a na
konci května jsme měli příležitost blíže se seznámit s případem nájemní vraždy mladého
novináře a jeho snoubenky na Slovensku. Přijel si s námi povídat právní zástupce rodiny
zavražděné snoubenky, JUDr. Milan Kvasnica, advokát a blízký spolupracovník bývalého
slovenského prezidenta i současné prezidentky Slovenska. Školní rok jsme pak mohli uzavřít
třetí přednáškou od dr. Petra Nohela o historii Českého království a Velké Moravy, o českých
a moravských panovnících a promítáním filmu o odvažné studentce a křesťance angažované
v proti hitlerovském studentském odboji v nacistickém Německu Sophii Scholl. V sále na faře
ještě proběhly další výstavy obrazů, nejprve od výtvarnice Blanky Velové z Opatovic n.L.
a potom od výtvarnic Mirky Voigts ze Dříteče, Dariny Vosáhlové z Černé za Bory a Michaely
Spáčilové z Pardubic. Momentálně je možno vidět obrazy z okolí Kunětické hory a okolí
soutoku Novohradky a Chrudimky, od výtvarníka Michala Glosera z Pardubic a prezentaci
výrobků řezbářské trojice výtvarníků Krkonošského řezbářství, sourozenců Kovářových.
21. září jsme vyrazili na poznávací zájezd do Kunvaldu u Žamberka, po stopách Českých
bratří, na poutní místo do Neratova a na soukromý zámek v Rokytnici v Orlických horách.
Vyjeli jsme pěti automobily. Shledali jsme, že z mnoha praktických důvodů se cesta auty
ukázala jako velmi výhodná. Celodenní výlet za poznáním minulosti i současnosti tak
každému, kdo se účastnil, přinesl jistě nemalé obohacení. 27. září proběhla v kostele diskuze
osobností u příležitosti 30. let od pádu komunismu. Účastníky byli Jiří Padevět, Jana Šilerová,
Bohuslav Mikolášek, Jan Farský, Vít Rakušan, Ivan Baborák, Jaroslav Kopista, Václav Vacek
a Děpold Czernin. Přišlí diváci zcela zaplnili kostel a proběhla živá diskuze. Dosud na faru
přicházejí kladné ohlasy. 3. listopadu jsme u kostela vysadili Lípu Naděje, jako symbol nabyté
svobody a nadějné budoucnosti. Lípu zakoupila a darovala rodina Kopistova z Úhřetic.
V pátek 15. listopadu jsme vyslechli vyprávění pplk. Iva Zelinky, nového šéfa výsadkářů
z Chrudimi. Seznámil nás s osobními zkušenostmi z misí a z práce profesionální armády
a připomněl velikou hodnotu toho, že jsme členskou zemí NATO. Když je laik profesionálem
obeznámen se skutečností, jak nyní funguje armáda ČR a jaký má smysl naše členství
v NATO, nelze než jen souhlasit a projevit sounáležitost. 29.11. nás navštívil úspěšný český
spisovatel Marek Šindelka. Seznámil nás se svojí nejvíce žádanou knihou románem Únava
materiálu, vyšla v několika jazycích. Jedná se o konkrétní příběh, jež detailně popisuje úděsný
osud dvou bratrů prchajících před Islámským státem do Evropy a Skandinávie. Mnozí
uprchlíci v táborech bývají zneužívaní k distribuci drog, k prodeji orgánů, k prostituci. Musí
žít v izolaci a za ploty, ve vlhku, blátě a chladu. Nelze je rozhodně považovat za nebezpečné
islamisty. Jsou to obyčejní lidé, kteří ve své zemi spořádaně žili a poctivě pracovali a mnozí
žili i v blahobytu. Problémem, který pak vede ke kriminalitě, není u těchto uprchlíků
a migrantů náboženství, není to ani mentalita, či kultura, ale především tristní chudoba, ve
které se nacházejí a také nedůstojné zacházení. Solidarita, která byla vždycky vyspělé Evropě
vlastní, bývá různými politiky obvykle zneužívána a využívána k získávání hlasů při volbách.
V neděli 15. prosince proběhla beseda a dětské dílničky, s úspěšnou českou spisovatelkou
a výtvarnicí knížek pro děti, s paní Andreou Popprovou z Prahy. V ten samý den také proběhla
prezentace řezbářských prací sourozenců Kovářových z Krkonošského řezbářství. Na Štědrý
den 24.12. již tradičně v našem kostele proběhne vánoční rodinná pobožnost, zpěv koled
a písní, s možností odnést si domů na sváteční stůl Betlémské světlo.
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Děkujeme tímto každému, kdo nás podporuje, čímž přispívá k činorodosti občanské
společnosti. Ať chceme, nebo nechceme, jsme součástí naší občanské společnosti, proto
bychom měli činit život kolem nás i ten svůj lepším. Všichni jste k této podpoře upřímně
zváni. Děkujeme zastupitelstvu obce Dvakačovice za finanční podporu kulturních
a vzdělávacích akcí. Bez této pomoci by to nebylo možné.
D. S. Ehmig
Pozvánka na audienci k papežovi pro D. S. Ehmiga:
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