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Vážení spoluobčané,
přicházíme k Vám v předvánočním čase s posledním číslem letošního
Zpravodaje. Čtvrtá hořící svíčka na adventním věnci nám oznámila, že
vánoční doba je za dveřmi a zároveň i konec roku. Blíží se čas, který
máme od dětství spojený s tajemstvím a napjatým očekáváním. Čas,
kdy se snažíme svým blízkým splnit přání. Ohlížíme se za končícím
rokem, hodnotíme, bilancujeme, co se nám dobrého podařilo udělat, co
je potřeba dotáhnout do zdárného konce, co naopak nebylo to pravé.
Ať už své hodnocení pozitivních a negativních činů skončí lépe či hůře,
vždy se snažme, aby ten nadcházející rok byl lepší. Vždyť nejenom každý rok, ale každý den, kdy
se ve zdraví dočkáme západu slunce, kdy si můžeme říct: nikomu jsme neublížili, nikoho nezranili,
někomu pomohli, někoho potěšili, udělali radost, stojí za to. Dny před námi, o kterých nevíme, zda
nám přinesou více dobrého či zlého, stojí za to. V těchto dnech pohody, klidu a štěstí je příležitost
si uvědomit, jak se navzájem všichni potřebujeme a že lidské dobro je tou největší hodnotou
života.
• bezúplatný převod dvou fotbalových branek 5x2
m z kompozitních materiálů (tzv. bezpečné branky) v
hodnotě 45 600,- Kč na Sokol Horní Dvořiště
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště • rozpočet DSO /Dobrovolný svazek obcí/
ze dne 24. 11. 2011
Vyšebrodsko na rok 2012
• rozpočet obce na rok 2012, kde závaznými ukazateli
Zastupitelstvo obce schvaluje :
jsou paragrafy
• program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
• úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
zastupitelstva obce a jejich splnění
• informaci o předávání Betlémského světla
• cenu vodného ve výši 26,02 Kč/m3 + pevná složka
• informaci o slavnostním rozsvícení vánočního
vodného 415 Kč a dále cenu stočného 37,69 Kč/m3
stromku
+ pevná složka stočného 584 Kč /ceny jsou
•
informaci o přípravách na inventarizaci majetku obce
uvedeny bez DPH/
• v provozování obecního vodovodu a kanalizace
bude pokračovat stávající firma ČeVaK a.s..

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:

• požádat o dotace z POV 2012 na akci „částečná
výměna oken v ZŠ Český Heršlák – č.p. 52 se
spoluúčastí obce 100 000 Kč
• zveřejnit kalkulaci vodného a stočného na rok 2012
na úřední desce
• svolat pracovní schůzku se zástupci Jikordu s.r.o.
/Jihočeským koordinátorem dopravy/

Veřejné osvětlení
Po provedené rekonstrukci veřejného osvětlení od vily
směrem k H.Dvořišti, kde byly osazeny 3 pouliční
lampy, došlo též ke zprovoznění světel na pěšině k
nádraží.

Vodné a stočné na rok 2012

Na zasedání zastupitelstva dne 25.8.2011 proběhla
prezentace firmy PRVOK s.r.o. a zároveň zástupce
• nabídku firmy FINANCE Zlín, a.s. na odkup akcií
stávajícího provozovatele
veřejného vodovodu a
společností České spořitelny a.s.
kanalizace firma ČeVak a.s. podal informace o kalkulaci
vodného a stočného v naší obci. Dne 24.11.2011 bylo
Zastupitelstvo obce stanovuje:
schváleno, že v provozování obecního vodovodu a
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 kanalizace bude pokračovat stávající firma ČeVak a.s. Z
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších důvodu, že současný provozovatel navýšení ceny
předpisů kompetenci starosty obce k provádění
neplánuje a zároveň je operativní v případech, kdy
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
dochází k havarijním stavům na vodovodní
rozsahu: do výše 100.000,- Kč , jsou-li vyvolaná
organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto soustavě.
změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet Cena vodného:26,02 Kč/m3 + pevná slož.415,-Kč
výdajů města). Rozpočtová opatření v částkách Cena stočného:37,69 Kč/m3 + pevná slož. 584,-Kč.
vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v Jedná se o ceny bez DPH. Výslednou cenu tedy
ovlivní pouze vyšší sazba DPH, která je v současné
případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených době 10% a od 1.1.2012 bude 14%.
finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na Důvodem vyšší ceny v Českém Heršláku a na
zajištění chodu obce, v případě havárie nebo stavu nádraží je to, že se na nákladech provozu podílí
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když malá část odběratelů. Tato vodárenská soustava
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a není v majetku obce.
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
Myslivecké sdružení „Černý les“
orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
Prosinec v honitbě
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální Vážení čtenáři, je před námi poslední měsíc
charakter, protože výdaj musí být realizován letošního roku. S prosincem nekončí jen kalendářní
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o
rok, ale také hlavní lovecká sezona, a to jak zvěře
každém rozpočtovém opatření provedeném v
spárkaté
(srnčí ), tak i drobné (bažant, zajíc...).
kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového Naší prvořadou povinností je pečovat o zvěř v
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění ( na období nouze. Pokusme se myslivecká zařízení
navštěvovat pravidelně, minimálně 1-2x v týdnu.
zasedání lze podat ústně).

Zastupitelstvo obce zamítá:

Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek
kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného
Nově zavedený autobus z Kaplice do
krmiva,
neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v
Horního Dvořiště
období ,,odpočinku“ a fyziologicky dochází ke
linka 330002 spoj č. 21
zpomalení metabolizmu. Nadměrné množství
13:50 Kaplice,,aut.nádr.- 14:21 Horní Dvořiště energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v
Kaplice,,aut.nádr. (13:50) > Loučovice (14:59)
tomto období schopen zpracovat. Jako nejvhodnější
• jede v
,nejede od 23.XII. do 1.I.
jadrné krmivo pro toto období lze doporučit oves a
Dále se usiluje o zajíždění spoje č.17 do Horního plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany).
Dvořiště, který odjíždí z Kaplice v 11:00 hod a na Dužnatá krmiva předkládejme zvěři v menším
množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také
rozcestí je v 11:27 hod.
drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či
krmelcích.
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Mělo by být naší morální povinností, abychom i
zvěři v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to
zaslouží. Časté rušení jí v zimě neprospívá.
Přichází o tukové zásoby a stresuje se, což má za
následek nejen zvýšené
riziko úhynu, ale také škody
na lesních porostech.
Vážení a milí čtenáři, další
rok je za námi. Dovolte mi,
abych Vám a Vašim rodinám
v tomto adventním čase
popřál klidné a pohodové
Vánoce a do nadcházejícího
roku 2012 pevné zdraví,
mnoho štěstí, rodinné i
pracovní spokojenosti a řadu
nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti.
Za Myslivecké sdružení ,,Černý les“
Petr Menzinger

Začátek adventu a rozsvícení vánočního
stromu

Zvláštní poděkování patří všem členům Dvořišťanu, kteří
Křesťanský advent začíná koncem listopadu, většinou se na přípravě podíleli a panu Františku Koubovi, který
neděli po svaté Kateřině. Touto první adventní nedělí strom obci věnoval.
začíná nový církevní liturgický rok. Příchod, latinsky
„adventus“, vyjadřuje očekávání příchodu Spasitele,
narození Ježíše Krista. Celé toto období má člověk žít v
odříkání, ztišení, rozjímání a očistě duše i těla uvnitř.
Letošní začátek adventu připadl na neděli 27.listopadu.
Sdružení Dvořišťan ve spolupráci s kulturní komisí
obce Horní Dvořiště uspořádalo rozsvícení vánočního
stromu na návsi pro veřejnost. Strom porazili a
postavili na místo určení naši dobrovolní hasiči.
Samotná příprava této akce začala v odpoledních
hodinách. Strom je vysoký a tak i jeho zdobení bylo
náročné. Díky odvaze a skoro akrobatickým výkonům
pana Petra Slaniny se dílo podařilo a ozdoby a svítící
řetězy byly umístěny i do těch nejvyšších větví stromu.
Ostatní účastníci zdobili stromek do výše své postavy,
spodní větve pak dozdobili účastníci večerního
rozsvícení stromku. Po dozdobení zbyl jen čas na
uvaření punche , punche pro děti, svařeného vína a
těšení se na 17. hodinu. Před 17. hodinou se začali děti
i dospělí u stromku scházet, začaly se popíjet horké
nápoje a jíst perníčky. Každý, kdo chtěl pověsit svou
vlastní ozdobu na stromek, si přál určitě nějaké krásné
přání.
Vystoupení dětí z naší školy, pod vedením Mgr. Leony
Vejsové, mnohým z nás vehnalo slzy do očí. Bylo moc
pěkné a všem děkujeme. Po krátkém projevu pana
starosty se stromeček rozzářil. Sešlo se nás přes stovku
dospělých občanů a po dlouhé době jsme si společně
mohli popovídat nejen o svých starostech, ale i o tom
co nás trápí v naší obci, nebo naopak co nás těší.
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Druhá a třetí adventní neděle
s Dvořišťanem
Již druhým rokem se členové volného sdružení
Dvořišťan scházejí na adventních nedělích, aby se
vzájemně poklábosilo o přípravách na Vánoce, a
hlavně abychom se vzájemně viděli a společně
plánovali další akce.

Mikulášská nadílka
Tak jak je zvykem, přišel za dětmi z naší vesnice 5.
prosince Mikuláš s andělem a čerty. Tyto ,,svaté, ale
i nesvaté“ bytosti dorazily již v dopoledních
hodinách do naší školy za velkého řinčení řetězů
čertů a cinkání zvonku Mikuláše. Nejdříve navštívili
mateřskou školu, kde děti poslušně seděly a čekaly
na nadílku. Každý prcek řekl básničku, či zazpíval
písničku Mikuláši a za odměnu dostal balíček
dobrot. Přišlo i na slzičky bojácnějších dětí, ale po
společně zazpívané písničce strach pomalu

Druhá adventní neděle se konala u Nosků. Zapálila
se druhá svíčka na velkém adventním věnci od
paní Heleny Krištofové. A protože každý něco opadával, pak se i s čerty vyfotily na památku.Poté
přinesl, stůl byl bohatý, opečené brambory v vzal Mikuláš svoji družinu za školáky. A to bylo
alobalu, slané i sladké cukroví. Po dvou hodinách pozdvižení! Všichni seděli v lavicích, tu velký
jsme se rozešli s pocitem příjemně stráveného
podvečera. Nejinak tomu bylo i u třetí adventní
neděle.

Třetí svíčka na putovním adventním věnci se
zapálila u Víznerů. Účast byla sice menší, prostě to
ne vždy každému vyjde, ale atmosféra byla velmi
přátelská. Opět každý přispěl s něčím na společný
stůl a tak večer uběhl jak voda. Na čtvrtém adventu
se naše sdružení sešlo u Vaňků a teď už zbývá těšit se
na nejhezčí svátky v roce – svátky vánoční.

hrdina a druhý skrčený před čerty. Jeden po druhém
Mikuláši zpívali, říkali básničky, ale i vyjmenovaná
slova. Pokud nebyli čerti spokojeni, vzali školáka do
pytle a už ho odnášeli do pekla. Cestou však děti
začaly slibovat poslušnost, čertům se jich zželelo a
vrátili je zpět do třídy. Když pak chtěli odnést do
pekla i paní řídící Vejsovou, neměli šanci. Všechny
děti ji bránily a držely takovou silou, že čerti
nemohli vyhrát. Po marném boji Mikuláš čerty
odvolal a společně s andělem se rozloučili a školu
opustili.
Za soumraku vyrazily nebeské i pekelné bytosti za
dětmi do jejich domovů. A jak byli překvapeni: ve
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škole velcí hrdinové, doma po setmění
oukropečkové. Mikuláš, anděl i čerti se za rok opět
vrátí a vzkazují všem dětem: ,, Nezapomeňte na
své sliby a poslouchejte rodiče i paní učitelky!“

Děkuji tímto vedení obce za finanční příspěvek,
panu J.Německému, P. Matějkovi, E. Píchovi a
paní M. Kremlové za pomoc při mikulášské
nadílce.
Luboš Kreml

Životní jubilea
listopad:
Neužilová Marie

80 let

Málo slovy, zato vřele přejeme Vám z duše celé hodně
zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let.

Historie
Tvrz Heršlák
Český Heršlák, dnešní osada Horního Dvořiště,
vznikl nedlouho po založení Horního Dvořiště.
„První zpráva o Heršláku pochází z roku 1289,
kdy bratři Čeněk z Doudleb a Dominik z Pasovar
odevzdali klášteru ve Vyšším Brodě desátek z
tohoto majetku“. Od samého počátku to byla tvrz,
či spíše strážní hrad při česko-rakouské hranici,
nepochybně na cestě k trhové osadě Horní
Dvořiště. O tom, že zde vedla stará zemská stezka
již „pradávno“, svědčí mimo jiné i archeologický
nález při stavbě železnice České Budějovice Linec v 19. století. V dnešním Českém Heršláku

byla nalezena deformovaná měděná hřivna, která
dostala v Národním muzeu v Praze inventární číslo
50.814. Hřivna je tyčinka kruhovitého průřezu,
stočená do otevřeného kruhovitého tvaru s očkovitě
svinutým koncem. Druhý konec hřivny je ulomený a
hladká tmavozelená patina je místy oprýskaná.
Nalezená hřivna u Českého Heršláku představuje
formu kovové suroviny starší doby bronzové a nelze
vyloučit, že šlo o část většího hromadného nálezu. V
knize Čechy z 19. století čteme: „Heršlák jest osada
stará, jejíž první známí držitelé náleželi k rodu, na
jihu českém rozšířeném, znaku muže s mečem
taseným. Heršlák, jakožto hrad pomezní, měl ovšem
nemalou důležitost za všech dob ...“ Společný erb svrchní část muže s dobytým mečem měli
Doudlebští,
Heršláčtí,
Cipínští,
Řevnovští,
Pouzarové z Michnic a Sudlicové z Jílovic. V knize
je uvedena i pečeť tvrze. Augustin Sedláček dodává,
že to byla tvrz „s hlubokým příkopem vodou
opuštěným, v němž ryby chovali“ a dále zajímavé
vylíčení „chování“ jednoho z držitelů tvrze: „Beneš
Macuta z Heršláku se stal ještě za živobytí otcova
osobou po všech Čechách vůbec známou a
pověstnou, anobrž takovou, že jím děti strašiti
mohli. V pamětech se s ním setkáváme po prvé roku
1390 a měl tehda jednání mírné. Ale zanedlouho o
něm povídali zločinci na skřipci tázání, že pacholci
jeho ukradli mlynáři pod Myšlany tři krávy, z nichž
jedna Macutovi odvedena, a že krádeže ty a takové
se dály jeho přikázáním. Ale s Cáhlovskými zle
pochodil. Ondřej z Polheimu, hejtman na Cáhlově,
zajal jej a propustil jej teprve na přímluvu pana
Jindřicha z Rožmberka... Když vrátil se do Čech,
vedl si tak jako dříve... Zkrátka o něm povídáno
vůbec, že jest „velký loupežník na silnicích“. Roku
1409 podařilo se Rožemberským, že jej zajali, a tu
se přiznal ke všem kouskům, jež naň praveny. A těch
kousků bylo opravdu hodně. V Popravčí knize jsou
jim věnovány plné čtyři strany a tak „pro své zlé
účinky o hrdlo přišel“.
Osudy tvrze Český Heršlák byly v polovině 15.
století spojeny s rakouským rodem Zinespan, jehož
příslušníci se začali nazývat Cinišpány z Heršláku.
V září 1467 se Zdeněk ze Šternberka zmocnil
„úkladem tvrze Heršlácké a potom teprve donutil
Cinišpány, že mu tvrz zapsali.“ Následoval vleklý
spor a válečná tažení, a teprve v roce 1487 je v
listině vyšebrodského cisterciáckého kláštera jako
majitel opět uváděn Cinišpán, tentokráte Jan, který
se na Heršláku připomíná až do roku 1514. V roce
1546 jsou tvrz, poplužní dvůr a mlýn uváděny v
obnovených Deskách zemských jako pusté.
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Uvítejme
nový rok s úsměvem !!!
Budoucnost- Žena má starost o svou budoucnost,
dokud se nevdá. Muž si nikdy nedělá starost o svou
budoucnost, dokud se neožení.
Úspěch- Úspěšný muž je ten, který dokáže vydělat víc
peněz, než jeho žena dokáže utratit. Úspěšná žena je ta,
která dokáže takového muže najít.
Štěstí- Být šťastná s mužem znamená hodně mu
rozumět a trochu ho milovat. Být šťastný se ženou
znamená hodně ji milovat a vůbec se nepokoušet ji
rozumět.
Životní změny- žena si bere muže za manžela, protože
si myslí, že ho změní-ale nezmění. Když se muž
rozhodne oženit, myslí si, že se žena nikdy nezmění-ale
změní.

Vánoční koncert
Svátečně se můžete naladit na vánoční čas v pátek
26.prosince 2011 od 18:00 hod v kostele svatého
Archanděla Michaela v Horním Dvořišti, kde se
bude konat Vánoční varhaní koncert.

Všichni občané jsou srdečně zváni.

Recept na hezký rok

Myslivecké sdružení „Černý les“ Horní Dvořiště
pořádá dne 11.února 2012 tradiční

Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré
zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc se
rozdělí střídavě na 28, 30 a 31 dílků, takže vystačí na
celý rok. Potom se každý den upraví tak, že se vezme
jedna porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, 2 dávky
dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu,
čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka
trpělivosti. Vše se pěkně promíchá a bohatě zalije
láskou. Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou
pozornosti a podává se s malým úsměvem a dobrým
přátelským slovem.

M Y S L I V E C KÝ P L E S
Hraje: T A M A RA
Vstupné :100,- Kč
Bohatá myslivecká tombola.
Srdečně zveme všechny občany naší obce.
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Návrh rozpočtu roku 2012 dle odvětvového členění (paragrafů) v Kč
Číslo
§
0000

Název paragrafu

Daně,poplatky,dotace,financování,úvěry,…

1031
1032
1039

Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností lesního
hospodářství
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Obecní lesy

2219

Ostatní záležitostí pozemních komunikací
Místní komunikace

2310
2321

Pitná voda
Odvádění odpadních vod
Vodní hospodářství

3113
3141

Základní školy
Školní stravování
Základní a mateřská škola

3314
3319
3326
3349
3399
3419

Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního,
národního a historického povědomí
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků
Kultura
Ostatní tělovýchovná činnost
Sport

3519

Ostatní ambulantní péče
Zdravotní středisko

3612
3613
3631
3632
3639
Číslo
§
3722
3723
3745

Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené
Místní hospodářství

Název paragrafu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Odpadové hospodářství, péče o vzhled obce

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

6112
6171
6310
6320
6399
6409

Zastupitelstva obcí

Hasiči

Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Státní správa, samospráva, finanční operace

Celkem
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Schválený rozpočet
Příjmy
Výdaje
4 740 000
419 000
4 740 000
419 000
0
80 000
700 000
276 000
0
700 000
0
0
9 000
0
9 000
0
0
0
0
0
419 000

144 000
500 000
109 000
109 000
200 000
150 000
350 000
1 150 000
300 000
1 450 000
31 000
10 000
45 000

0
8 000

2 000
79 000

427 000
0
0
0
0
300 000
78 000
0
9 000
36 000

167 000
26 000
26 000
53 000
53 000
210 000
3 000
220 000
9 000
304 000

423 000
746 000
Schválený rozpočet
Příjmy
Výdaje
105 000
170 000
40 000
85 000
0
279 000
145 000
534 000
0
62 000
0
62 000
0
830 000
56 000 1 024 000
46 000
54 000
30 000
100 000
56000 2 084 000
6 500 000 6 500 000

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na čtvrtek 29.12.2011
v 17.00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Závěrem dovolte jménem obecního úřadu, starosty a
celého zastupitelstva obce, popřát Vám všem příjemné prožití
svátků vánočních, štěstí, zdraví, naději, lásku a mnoho osobních i
pracovních úspěchů v roce 2012.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
392 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 1. čísla / II.ročník: 20.2.2012
Evidenční číslo MK ČR E 19945
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