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Vážení Dvakačováci,
tento rok byl poněkud odlišný od těch předchozích, v budoucnosti o něm pravděpodobně bude
alespoň pár řádků navíc v učebnicích dějepisu. Přesto na něm nebylo jen zlé. Jak se otiskl do historie
Dvakačovic? Konec léta byl ještě v pohodové atmosféře, kupříkladu byl uspořádán nohejbalový
turnaj, uskutečnilo se setkání rodáků. Pak nastoupila ona druhá vlna virové nákazy. Dvakačovice
ovlivnila především vyšším výskytem nedvakačovických obyvatel. Lidé z měst, uzavřeni ve své byty,
znovuobjevili krásy venkova. A tak jsme najednou na ulici či v lese potkávali neznámé tváře. Doufám,
že i oni si nyní můžou říct: „Dvakačovice, ráj na zemi.“
Ondřej Ujec, DiS.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, ve druhém pololetí roku 2020, ale i nyní se stále potýkáme s koronavirovou
pandemií. Touto nemocí byl život v naší obci, stejně jako v celém světě, omezen. Věřím, že vakcinací
obyvatelstva se situace zlepší. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale i začátek nových plánů, které
bychom chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je třeba se ohlédnout a zhodnotit to, co
jsme minulý rok zažili, vykonali, nebo nestihli udělat.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým a rovněž jménem zastupitelů obce popřál mnoho zdraví, štěstí,
pracovních a osobních úspěchů v roce 2021.
Josef Ujec - starosta obce
Obec Dvakačovice, 538 62 p. Hrochův Týnec

IČO : 00484466

Schválený rozpočet na rok 2021
§

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

1012
1031
2321
3612
3613
3632
3725
CELKEM PŘÍJMY

text

PŘÍJMY

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
Kanalizace - stočné
Nájmy z bytů
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Za třídění odpadu - EKO-KOM

588 200,00 Kč
8 800,00 Kč
54 800,00 Kč
342 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 145 300,00 Kč
60 500,00 Kč
1 800,00 Kč
500,00 Kč
10 000,00 Kč
290 000,00 Kč
70 800,00 Kč
186 600,00 Kč
150 000,00 Kč
15 000,00 Kč
61 000,00 Kč
19 500,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
3 326 800,00 Kč

§

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

text
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
Hřbitov
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

VÝDAJE
200 000,00 Kč
37 500,00 Kč
100 000,00 Kč
233 800,00 Kč
5 500,00 Kč
13 000,00 Kč
70 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
6 000,00 Kč
15 500,00 Kč
13 000,00 Kč
90 000,00 Kč
50 000,00 Kč
220 000,00 Kč
90 000,00 Kč
20 000,00 Kč
6 100,00 Kč
160 000,00 Kč
50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
10 000,00 Kč
470 000,00 Kč
800 000,00 Kč
1 100,00 Kč
30 000,00 Kč
450 000,00 Kč
300,00 Kč
3 326 800,00 Kč

Schváleno na veřejném zasedání ZO Dvakačovice dne 17. 12. 2020.
Vyvěšeno na internetových stránkách dne 21. 12. 2020.

Josef Ujec
starosta obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
za období od 21.8.2020 do 12.11.2020

1. Obec zaměstnává v současné době tři pracovníky na veřejně prospěšné práce. Všichni mají
pracovní smlouvy do konce listopadu 2020.
2. Zastupitelé obce vypracovali nový řád pohřebiště a předali ho ke schválení na Krajský úřad
Pardubického kraje. Po jeho schválení bude k nahlédnutí na místním hřbitově.
3. Projektant p. Ing. Linek vypracuje projektovou dokumentaci na prodloužení vodovodního řádu
od hřiště TJ Sokol Dvakačovice směrem k nové polní cestě C1 k plánované výstavbě rodinných domů
dle územního plánu obce.
4. Obec objednala vytýčení bodů hranice pozemkové parcely č. 472/5, pozemek TJ sokol
Dvakačovice z důvodu těžby uschlých stromů na tomto pozemku.
5. Na žádost paní Bc. Mariánkové byla zřízena nová silniční kanalizační vpusť u jejího domu čp.
21. Cena za zřízení nové vpusti je 24.000,- Kč. Polovinu uhradila obec, druhou polovinu nákladů
zaplatila SÚS Pardubického kraje. Paní Mariánková písemně poděkovala zastupitelům obce za
pomoc s řešením neodtékající vody do kanalizace před domem čp. 21.
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6. Velké poděkování patří naší mládeži (sl. Adéle Šmejdové, Elišce Vávrové a bratrům
Vondráčkovým), kterým nebyly lhostejné odpadky poházené v obecním lese. Ve svém volném čase
posbírali odpad a odvezli ho na obecní úřad k likvidaci při svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Svým chováním a vztahem k přírodě jsou příkladem nejen pro své vrstevníky, ale i pro nás
dospělé občany.
7. Hernička pro děti byla přestěhována do bývalého obecního úřadu čp. 43. Po rozvolnění opatření
vlády ČR z důvodu pandemie bude opět připravena pro děti našich občanů.
Ve Dvakačovicích dne 12.11.2020

Josef Ujec - starosta obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
za období od 13.11.2020 do 17.12.2020

1. Firma ELPO v obci dokončila montáž veřejného osvětlení. Na tuto akci obec obdržela
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova dotaci 80.000,Kč. Obec zakoupila dalších pět kusů vánočního osvětlení, montáž provedla firma ELPO zdarma.
2. Firma VČE - montáže, a.s. dokončila rekonstrukci vedení nízkého napětí v obci, na tuto stavbu
byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.
3. Městský úřad Chrudim - stavební odbor vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby polní cesty
C1. Stavbu financoval Státní pozemkový úřad, pobočka Chrudim. Stavbu prováděla firma M - silnice
a.s. Chrudim. Dne 30.12.2020 obec bezúplatně převzala stavbu do užívání.
4. Obec podala na MÚ Chrudim, Stavební odbor žádost o stavební povolení na vybudování
chodníku včetně případného odvodnění přilehlé komunikace v dolní části obce.
5. Na rekonstrukci domu čp. 43 (bývalý obecní úřad) obec podala žádost o dotaci z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2021. Cena za rekonstrukci
je 350.000,- Kč. Dotace činí 50 %.
6. Poškozená varná deska v obecním domě: pojišťovna zaplatila vzniklou škodu na účet obce v
hodnotě 5.500,- Kč.
7. Jednání v obci Vejvanovice ohledně výstavby ČOV a kanalizace v obci Dvakačovice se zúčastnili
za obec Dvakačovice p. Tomáš Vávra a p. Bohuslav Kučera. Zápis z jednání napsal p. Kučera:
Projektová dokumentace nové kanalizace a společné ČOV pro obce Vejvanovice, Dolní Bezděkov a
Dvakačovice (dále jen „stavba“) byla již dříve zpracována se směrováním do ČOV ve vlastnictví
Hrochova Týnce. Město Hrochův Týnec však souhlas s novým připojením uvedených obcí nedalo.
Novým řešením bylo přesměrování „stavby“ do ČOV umístěné na území obce Vejvanovice. Tato
změna vyvolala změnu územního plánu obce Vejvanovice a představuje přepracování projektových
dokumentací a aktualizaci veřejnoprávního projednání těchto projektových dokumentací. V roce
2021 má být vyhlášena výzva s možností čerpání dotace, ze které by mohla být zajištěna výrazná část
finančních prostředků související s přípravou a realizací „stavby“. Na základě výše uvedeného by
projektová dokumentace mohla být provedena vč. veřejnoprávního projednání a vydání příslušných
povolení k realizaci v letech 2021-2022. Vlastní realizace by mohla probíhat v letech 2023-2025. Na
množící se dotazy našich občanů písemně odpověděl místostarosta obce Vejvanovice p. Kubeš.
8. V lednu 2021 všichni naši občané obdrží od obce nové vydání Dvakačovického Zpravodaje.
9. Tříkrálová sbírka se s ohledem na vývoj pandemie v posledních týdnech bude konat pouze online
formou, kasička bude pouze jedna a to ve Farní charitě v Chrudimi ve všední dny od 8-15 hod.
10. Obec zajistila pro naše občany kalendáře na rok 2021 s motivy obrazů p. Josefa Janka a přání
k Novému roku. Občané, kteří nemají trvalé bydliště v obci, si kalendáře mohou zakoupit na Obecním
úřadě za cenu 200,- Kč.
11. V roce 2020 oslavili kulaté výročí tito naši občané: Jarmila Brandová, Jiří Hrdina, Josef Jílek,
Dagmar Krüger, Pavel Kubín, Josef Nechvíle, Josef Novotný, Adolf Rabas st. a Pavel Tesař. Všem
přeji hodně zdraví a životního optimismu v dalších letech.
12. Starosta obce napomenul majitele psů, kteří nechávají své psy volně pobíhat po obci, nebo
v obecním lese. Starosta pochválil p. Jiřího Stodolu, který má svého psa vždy na vodítku a pod
kontrolou.
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13. Valná hromada Mikroregionu Chrudimska: za obec se se zúčastnil starosta obce. Byl schválen
rozpočet na rok 2021 ve výši 724.000,- Kč. Za rok 2020 obec nežádala o dotaci.
14. P. Norbert Rabas požádal obec o vyjádření ke stavbě RD. Obec mu v zákonné lhůtě vydala
souhlasné stanovisko.
15. P. Jaromír Zahrádko požádal obec o prodej pozemku - předzahrádky. Obec s prodejem souhlasí.
16. Obecní les: pokračuje těžba napadených a uschlých stromů, po novém roce budou moci těžit i
občané formou samotěžby. Za rok 2019 obec obdržela na účet u ČNB příspěvek na zmírnění
kůrovcové kalamity ve výši 145.800,- Kč. Na jaře vzniklé holiny osázíme.
17. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se v naší obci uskuteční na jaře dne 17.3.2021
od 16:00 hod., na podzim dne 20.10.2021 také od 16:00 hod.. Žádáme občany, aby u kontejnerů na
tříděný odpad udržovali pořádek a odpad poctivě třídili.
Ve Dvakačovicích dne 17.12.2020

Josef Ujec - starosta obce

Okénko kronikáře obce
Milí spoluobčané,
další významnou osobností Dvakačovic, kterou vám představuji je pan Josef Janek, který se
nesmazatelně zapsal do kulturní, společenské i ekonomické historie naší obce. Pan Josef Janek se
narodil 27. července 1933 ve Dvakačovicích a mezi současníky je znám jako malíř, mnoho občanů
obce vlastní jeho obrazy. Jako vyučený radiotechnik od mládí nosil v sobě touhu projevit se alespoň
okrajově výtvarnou řečí. Ale malování představuje jen střípek v jeho bohaté činnosti, kterou bych
chtěl připomenout nejen stávajícím obyvatelům obce, ale i pamětníkům mimo obec. Již od mládí se
aktivně podílel na životě obce. Od 50. let minulého století společně se svým předčasně zesnulým
starším bratrem Ladislavem organizoval loutková i ochotnická divadelní představení, ke kterým
vytvářel kulisy. Podílel se na zajišťování tanečních zábav na parketu u lesa a na činnosti Sokola,
promítal v obci filmy a pořádal různé zájezdy pro občany obce. Byl loutkohercem a jako ochotník
ztvárnil několik divadelních rolí.
V 60. letech pracoval ve výboru spolku zahrádkářů a v r. 1968 zde spolu s p. Karlem Vohralíkem
st. inicioval petici za samostatnost obce Dvakačovice, tehdy sloučené do střediskové obce s
Vejvanovicemi. Ačkoliv si většina obyvatel obce přála osamostatnění, tehdejší politická garnitura
akci vyhodnotila jako vzpouru a důsledky na sebe nedaly dlouho čekat. Karel Vohralík byl zbaven
funkce ředitele Státního statku Heřmanův Městec a syn Josefa Janka nesměl v okrese Chrudim a
Pardubice studovat. Oba byli vedeni jako politicky nespolehliví.
Po „Sametové revoluci“ přišli s podobnou iniciativou znova a tentokrát byli úspěšní. Byl vytvořen
Obecní úřad, v jehož čele stál Karel Vohralík, a Josef Janek byl zvolen místostarostou. Jejich plodná
spolupráce trvala až do roku 2002. K jejich nejvýznamnějším akcím patřilo navrácení obecního
majetku zpět obci (obecní les a objekt obecní školy), zajištění a rekonstrukce prvotního objektu pro
Obecní úřad, knihovnu a ordinaci lékaře v čp. 43. Následovalo odkoupení a zasíťování pozemku „Na
Žabovce“, kde vznikly parcely pro 6 nových rodinných domů. K tomu se zde vybudovala kanalizační
síť, rekonstruovala vozovka a vybudoval chodník. Zasloužili se též o zavedení vodovodu a
plynofikaci obce. To vše bez jejího zadlužení. Další stavební akcí byla oprava katolické kaple
Nejsvětější Trojice. Kaple byla vymalována, zasklily se vitráže, opravila se střecha, byla vyměněna
ložiska na zvonu a okolí bylo upraveno. V roce 2012 byl obnoven železný kříž umístěný na
pískovcovém podstavci před kaplí, na jehož výrobě se nemalou finanční částkou pan Janek
spolupodílel. V neposlední řadě se jako místostarosta obce bez nároku na odměnu staral o
nesvéprávného pana Syrovce - jezdil s ním po úřadech, lékařích a zajišťoval mu věci nutné denní
potřeby. Cesty jeho životem jsou lemovány milníky dobrosrdečnosti, spolehlivosti a spravedlnosti. Je
vždy, pokud mu to zdraví dovolí, připraven pomoci každému, kdo o jeho pomoc požádá.
Za celoživotní obětavou činnost, nejen pro obec, patří panu Jankovi velké uznání.
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100 letá historie Dvakačovic
Tento rok nám připomíná čtyři pro Dvakačovice významná výročí. Proč se o nich zmiňuji?
Nemělo by se na tyto události zapomínat.
Je tomu 110 let co se v roce 1910 Stíčany odčlenily od Dvakačovic. Do té doby tvořily spolu
s Dvakačovicemi jednu politickou obec. Veškeré obecní úřadování se dělo ve Dvakačovicích, ovšem
už roku 1909 se obce neformálně rozdělily. V roce 1910 si Stíčany za starostu zvolily Antonína
Velínského a tím získaly status obce a vlastní obecní úřad. V té době byly Stíčany malou osadou s
malými selskými usedlostmi. Osada končila u železniční trati, za níž byl Hrochův Týnec. Jedna část
Stíčan, ta blíže k Dvakačovicím, byla samota zvaná Zásadí s čp. 1 a čp. 2. K Dvakačovicím patřil též
bývalý mlýn s pilou postavený na řece Novohradce.
Dalším letošním milníkem v historii obce je 100 let od založení TJ Sokol. O této události jsem ve
stručnosti psal v minulém DZ.
Podle § 2 odst. 4 zákona č. 13/1954 Sb., § 13 odst. 6 zákona č. 65/1960 Sb. byly v roce 1960
Dvakačovice přičleněny k Vejvanovicím a staly se osadou. O všem se rozhodovalo ve Vejvanovicích.
V sedmdesátých letech si Vejvanovičtí odvezli veškeré sportovní nářadí Sokola, odrazový můstek,
švédskou bednu, bradla, dvě žíněnky, ribstole a jiné sportovní náčiní, které si v minulosti zakoupil
Sokol Dvakačovice. Následně byla odvezena hasičská stříkačka Stratílek, opět pořízená z prostředků
naší obce. Obecní škola byla prodána Osevě Chrudim a zájemci také bývalá hájenka.
Po listopadu 1989 žádaly Dvakačovice o obnovení samosprávného orgánu, který formálně nikdy
nezanikl, ale jen v nich byl zrušen MNV. V březnu 1990 se po třiceti letech konečně Dvakačovice
odčlenily od Vejvanovic a od tohoto roku se datuje rozkvět obce. V prvopočátku se zde obnovil MNV,
jehož prvním předsedou byl Karel Vohralík a tajemníkem Josef Janek z čp. 27. Po následných volbách
zůstali jmenovaní ve vedení obce, ale již jako starosta a místostarosta. Za jejich působení se do obce
přivedla telefonní linka, vodovod a následně i plyn. Obec zakoupila pozemek Na Žabovce, který
komplexně zasíťovala, a tím vznikl prostor pro výstavbu 6 domů. Podrobnější informace jsem uvedl
v životopise Josefa Janka.
O těchto událostech se nedočtete v obecní kronice. Jsou výsledkem vyprávění pamětníků obce a
mého bádání. Mnohá zde nezveřejněná fakta jsem zaznamenal na audio nosičích. Připomínám
- kronika byla před Němci v roce 1940 odvezena a uschována v Praze a do obce se vrátila až v roce
1949. Padesátá léta jsou popisována s ohledem na danou politickou situaci. Od roku 1960 do roku
1990 jsou obecní události dopisovány zpětně. Kronika byla v roce 1960 odvezena do Vejvanovic
odkud se do Dvakačovic vrátila až v r. 1990. Píšu kronika, ale správně je pamětní kniha Dvakačovic,
která za začala psát v roce 1914.
Může se stát, že obce, které se nestarají o svojí historii, mohou o ni přijít.
Ladislav Jukl - kronikář obce

TJ Sokol Dvakačovice
Drazí spoluobčané Dvakačovic,
jménem TJ Sokol Dvakačovice se Vám omlouvám, že díky letošní pandemii se neuskutečnily
plánované akce. Chci tímto poděkovat našemu starostovi obce Josefu Ujcovi za jeho organizaci a
uskutečnění nohejbalového turnaje ke stoletému výročí založení TJ Sokol Dvakačovice.
Přeji Vám poklidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v novém roce.
To Vám přejí Sokolové.
Adolf Rabas - starosta TJ Sokol Dvakačovice
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Kulturní život v obci

Činnost kulturní komise obce Dvakačovice za druhé pololetí roku 2020
Asi málokdo tušil, že po prázdninách přijde druhá, daleko zrádnější vlna nákazy způsobená covidem
19 a opět omezí kulturní a společenský život nejen ve Dvakačovicích. Několik naplánovaných a
předem zajištěných akcí jsme museli zrušit, anebo odložit. Přesto se nám podařilo 29. srpna uskutečnit
dlouho připravované setkání rodáků a pamětníků obce. Přes oprávněné obavy z nákazy se zúčastnilo
více jak 50 rodáků a pamětníků a podle výpovědí některých přítomných se jednalo o zdařilé setkání.
Se zastupiteli a dobrovolníky jsme pro všechny zajistili malé občerstvení a kronikář Ladislav Jukl
připravil aktualizovanou projekci fotodokumentace z historie Dvakačovic, která jim měla
připomenout mládí. K příjemné atmosféře přispěla hrou na příčnou flétnu Eliška Vávrová, přednesem
básně Eliška Hlináková a k večeru hudebníci Osvětové besedy z Úhřetic. V obavách z nákazy se
několik rodáků omluvilo. Smutné pro nás byly informace od jejich potomků, kteří neúčast svých
rodičů či prarodičů omlouvali jejich umístěním v různých sociálních zařízeních
Na tuto úspěšnou akci jsme 12. září, společně s dvakačovickým evangelickým sborem, navázali
uspořádáním vlakového a pěšího výletu do města Králíky a jeho okolí. Navštívili jsme zde Městské
muzeum, poutní místo na Hedeči - Horu Matky Boží s klášterem, vojenský pěchotní srub K-S 14 „U
Cihelny“ a někteří z výletníků i část expozice vojenského muzea. Malý odpočinek jsme si s
kornoutem zmrzliny a šálkem kávy dopřáli u kašny se sochou přadleny, symbolu místní řemeslné
výroby. Celý den nás po pamětihodnostech, městečka položeného pod Králickým Sněžníkem,
provázela profesionální průvodkyně paní Janina Maurerová z Červeného Potoka, které jsme na
památku předali drobné dárky.
Jako každý rok, i letos jsme si 11.11. v 11 hodin u pomníku padlých připomněli osudy občanů
Dvakačovic, kteří za naši svobodu položili to nejcennější, život. Vzhledem k situaci ve veřejném
prostoru a opatřením vlády se položení věnce k pomníku konalo pouze v komorním provedení za
účasti starosty Josefa Ujce, místostarosty Tomáše Vávry, kronikáře Ladislava Jukla a legionářskou
obec zastupoval major ve výslužbě Petr Šáda. Na památku padlých a ke cti všech válečných veteránů
zvonil 11 minut místní kostelní zvon.
I letos jste zdarma obdrželi kalendář na rok 2021 s fotografiemi obrazů dvakačovického malíře Josefa
Janka. Fotografie všech obrazů nejprve nafotila Martina Rampach Graciasová ve spolupráci s panem
Bohuslavem Kučerou a po pečlivém výběru konkrétních obrazů paní Nejepinskou (dcerou pana
Janka), následně celý kalendář vytvořila a graficky zpracovala. Plánovaný symbolický křest
kalendáře za účasti Josefa Janka jsme, i když neradi, museli zrušit. Na tomto křtu nás měl pan Janek
seznámit s novodobou historií Dvakačovic. Na jeho vyprávění se můžete těšit v roce 2021.
Situace se ve veřejném prostoru nelepšila a opatření ministra zdravotnictví a vlády se zpřísňovala.
Bylo proto zakázáno pořádat vzdělávací, kulturní a společenské akce. Museli jsme na vzniklou situaci
operativně reagovat a všechny hromadné akce zrušit, nebo odložit. Konání akcí i za předpokladu
dodržení aktuálních opatření by stejně bylo nebezpečné a nezodpovědné. Je nutné mít před nemocí,
kterou způsobuje virus Covid-19, respekt. Odložený cyklistický a autobusový výlet, Svatokateřinské
trhy, předvánoční výstavu a několik dalších kulturních a vzdělávacích akcí se pokusíme uskutečnit v
následujícím roce.
V letošním roce oslavili významná životních výročí tito občané Dvakačovic: Rabas Adolf, Brandová
Jarmila, Nechvíle Josef, Tesař Pavel, Kubín Pavel, Jílek Josef, Hrdina Jiří, Novotný Josef a Krüger
Dagmar. Uvedeným byl předán dárkový balíček a ještě jednou jim přejeme mnoho zdraví a optimismu
k překonávání současné tíživé situace.
Starý rok končí a nový začíná. Neúprosný čas nám najevo dal, že jsme zas o rok zestárli. Do
nastávajícího roku 2021 Vám přejeme, aby se už konečně vrátily doby, kdy jsme se mohli bez obav
setkávat na společných kulturních akcích. Nakonec přidáváme ještě přání - hodně zdraví a trochu
toho štěstí pro vás pro všechny.
Člen kulturní komise - Ladislav Jukl
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Co se dělo na faře a kostele ČCE
V září proběhly další kulturně-vzdělávací aktivity na evangelické faře a v kostele. Dne 2. září jsme
se na přednášce doc. Jana Hábla z Univerzity v Hradci Králové poučili, jak vychovávat děti i sebe
podle pedagogického přístupu J. A. Komenského. Pan docent kladl otázky a dával na ně odpovědi:
Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme zlé věci? Jsme-li zlí, jak bychom
se mohli naučit dobru? Kdo může učit dobru? Jak se formuje charakter? A co na to náš učitel národů
J. A. Komenský?
Dne 19. září se v kostele uskutečnila velmi pozoruhodná akce, při které se snoubila krása podzimních
květin v podobě netradičních aranží doprovázená koncertem a hudebním vystoupením smíšeného
pěveckého sboru Salvátor z Chrudimi. Další plánované akce jako např. Beseda s operní pěvkyní
Soňou Červenou a beseda s panem Vladimírem Hanzelem, někdejším tajemníkem Václava Havla,
byly odloženy na jaro roku 2021. Vánoční štědroodpolední pobožnost v kostele s betlémským světlem
jako každoročně přináší možnost zastavit se a být spolu, i když letos s rouškami a při dodržování
odstupu. Setkání s politologem prof. Jiřím Přibáněm na konci roku se neuskuteční. Veškeré kulturní
a vzdělávací akce se mohou konat za velké podpory obce, pomocníků i zastupitelů a ve spolupráci s
kronikářem obce Ladislavem Juklem.
Dušan S. Ehmig
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INFORMACE
O SPLATNOSTI POPLATKŮ V ROCE 2021
Obecní úřad oznamuje, že vybírá místní poplatky v sobotu dne 13. 2. 2021 v době
od 9:00 hod. do 11:00 hod. v budově OÚ čp. 73:
-

za psy, splatnost do 31. 3. 2021 - OZV č. 1/2019
50,- Kč - za prvního a každého dalšího psa.

za odvoz odpadů, splatnost do 31. 3. 2021 - OZV č. 2/2019
350,- Kč - fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.
300,- Kč - děti do 6ti 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.
-

Vzhledem k aktuální epidemické situaci ve vazbě na vládní opatření PREFERUJEME PLATBU
MÍSTNÍCH POPLATKŮ (za psy a za odvoz odpadů) prostřednictvím bankovního převodu na účet
obce: 6128531/0100, variabilní symbol = číslo popisné, do zprávy uvádějte příjmení
poplatníka.
Pokud budete potřebovat komunikovat s úřadem, raději se nejprve domluvte telefonicky
či prostřednictvím e-mailové pošty: ou@dvakacovice.cz - budeme se snažit odpovědět v co
nejkratším termínu.

„Omezte, prosím, osobní kontakt s Obecním úřadem“
Děkujeme za pochopení a za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.
Tel.: 469 692 870 pevná linka OÚ, mobilní telefon 724 180 914 starosta
ve Dvakačovicích dne 12. 1. 2021
za Obec Dvakačovice
Josef Ujec - starosta obce

Dvakačovický Zpravodaj vydává OÚ Dvakačovice. Redaktor a grafická úprava: Ondřej Ujec, DiS., kontakt
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