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Vážení spoluobčané,
tak nám to nějak uteklo! Je tomu právě rok od vydání prvního čísla Zpravodaje, který Vám
jednou za dva měsíce mapuje, jak jde život v naší obci. Soudě dle ohlasu některých spoluobčanů je
o vycházející „časopis“ zájem. I když se snažíme, aby jeho obsah byl zajímavý a přínosný, není to
vždy zrovna lehké. Ne proto, že by nebylo o čem psát, ale většinou je málo času na kvalitní
zpracování a následné vytištění. Přesto věříme, že tato práce má smysl. Zároveň přijměte co
nejupřímnější omluvu, psanou s vírou, že laskavý čtenář promine, pokud se někdy vloudí
chybička. Těší nás, když se v obci pořád něco děje a jsme rádi, když se najde někdo, kdo o tom
napíše pár řádků právě do místního Zpravodaje. Přejeme Vám příjemné počtení a doufáme, že
dobu strávenou nad Zpravodajem nebudete považovat za zbytečně ztracenou.

Usnesení č. 11
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 29. 12. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje :








program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
rozpočtové změny č. 9/2011, 10/2011 a 11/2011
(stanovuje), že obec bude odpisovat majetek
rovnoměrně
finanční spoluúčast obce na akci: „Výměna oken
a vstupních dveří v ZŠ Český Heršlák“ z
Programu obnovy venkova v I. etapě 100 000,Kč (rok 2012), ve II. etapě 150 000,- Kč (rok
2013) a ve III. etapě 120 000,- Kč (rok 2014)
místní Program obnovy venkova na roky 2010 –
2020 – dodatek č. 1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:




informaci o stanovení místní úpravy silničního
provozu
informaci o průběhu inventarizace
informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce zamítá:
 žádost o zřízení věcného břemene chůze a
jízdy přes stávající parc. č. 2433/2 ve
prospěch vlastníků bytových jednotek v
domě č.p. 146 na st. parc. č. 170 vše v k.ú.
Horní Dvořiště z důvodu bezpečnosti a
nerealizovatelnosti sjezdu dle platných
zákonů. Zastupitelstvo obce zamítá
financování
jakýchkoliv
nezbytných
stavebních úprav spojených se zřízením
soukromého sjezdu k domu č.p. 146 /vila/
v Horním Dvořišti

Dopravní značení v Českém Heršláku
Na základě písemné žádosti OÚ Horní Dvořiště na
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice a
po vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát
Č.Krumlov v osadě Český Heršlák provede nové
dopravní značení na místní komunikaci v prostoru
křižovatky se silnicí č.III/16318, vzhledem ke směru
jízdy od nádraží ČD dále do osady. V současné době
platí na této křižovatce PŘEDNOST ZPRAVA“( tzv.
pravidlo pravé ruky), která platí vždy, když není
upravena přednost dopravním značením. V tomto
případě musíme dát přednost všem vozidlům
přijíždějícím zprava. Situace je ovšem taková, že pokud
jede vozidlo ve směru od hraničního přechodu, nemusí
předpokládat, že vjíždí do křižovatky, jelikož tato není
nijak označena a přes parčík není řádný rozhled.
MěÚ Kaplice, Odbor dopravy vydal
toto stanovisko: na místní komunikaci v
prostoru křižovatky vzhledem ke směru
jízdy od nádraží ČD osadit nové svislé
dopravní značení upravující přednost
typ P6 "Stůj, dej přednost v jízdě!" a
dále provést vyznačení nového
vodorovného dopravního značení typu
V6b „Příčná čára souvislá s nápisem
STOP“ v místě, odkud má řidič náležitý
rozhled do křižovatky. Termín pro
realizaci SDZ+VDZ: neprodleně (v
roce 2012 ) dle klimatických podmínek.

Horní Dvořiště. Zasedací místnost může být
užívána v době od 8.00 do 22.00 hod. každý den
(mimo dny pracovního klidu). Výjimka možná po
předchozí domluvě. Klíče od příslušné zasedací
místnosti budou předány v den konání akce
osobě pověřené žadatelem. Manipulace s
nábytkem, stoly a vybavením místnosti je možné
pouze s předchozím souhlasem starosty obce.
Do budoucna je plánováno vybavení zasedací
místnosti potřebným nábytkem, lednicí apod..

Využití rozhlasu ke komerčním účelům
Objevily se i žádosti k využití místního rozhlasu ke
komerčním účelům, např.: popřát a nechat zahrát
oslavenci k narozeninám nebo příjezd pojízdné
prodejny. Toto je možné v případě, že žádost bude
podána min. jeden týden dopředu a za poplatek ve
výši 200,- Kč.

Rozpočet DSO Vyšebrodsko na rok 2012
Na zasedání zasupitelstva 24.11.2011 starosta obce
předložil k nahlédnutí rozpočet DSO /Dobrovolný
svazek obcí/ Vyšebrodsko na rok 2012. Tento rozpočet
je navržený jako vyrovnaný. Proč vůbec v tomto
svazku jsme? Je to hlavně kvůli dotacím a akcím, jenž
přesahují katastr obce (například cyklostezky).

Automobil Volkswagen Transporter

Rekonstrukce zasedací místnosti
V říjnu 2011 byla dokončena rekonstrukce zasedací
místnosti, tj. výměna oken, dveří, výmalba a osazení
krbových kamen. Dále byla navržena možnost pronájmu
místnosti i ke komerčním účelům, např.oslavy, svatby,
večírky, atd. Byla zpracována směrnice k provozu a k
výši poplatku za užívání.
Užívání výše uvedených prostor bude upraveno formou
písemné nájemní smlouvy. Žádost o pronájem musí být
podána zpravidla 14 dnů přede dnem konání akce a musí
v ní být uvedeno jméno a příjmení (název), adresa (sídlo)
žadatele, druh nebo účel akce, místo a čas pořádání,
předpokládaný počet účastníků. O žádosti rozhoduje
starosta obce.
Nájemné za užívání zasedací místnosti je stanoveno
následovně:
1000,00 Kč vč. DPH /za den (akci) nepřesahující 24
hodin + úklid
1500,00 Kč vč. DPH /za den (akci) nepřesahující 24
hodin (bez úklidu)
V nájemném je zahrnuto: užívání zasedací místnosti,
krbová kamna, užívání WC v I. patře, spotřeba el.

Na zasedání zastupitelstva dne 6.10.2011 starosta
informoval, že se podařilo zdárně do konce dotáhnout
převod automobilu Volkswagen Transporter a auto
dostat do provozu. Celkové náklady na pořízení činily
10364,- Kč (materiál na opravu, poplatky STK-emise,
daň při převodu) + zákonné pojištění. V listopadu se
pořídilo tažné zařízení za 5836,- Kč. Zastupitelé
požadovali připojistit sedačky (kvůli dětem) – tzv.
pojištění sedadel. Toto bylo splněno, na auto byla
uzavřena nová pojistná smlouva. Výše pojistné částky
se nezměnila.

Odkoupení pozemků v Českém
Heršláku

Starosta obce podal žádost o odkoupení pozemků
parc. č. 45/1 a 45/8 (parčík) v k.ú. Český Heršlák
od SŽDC, s.o.. Dále byl obci nabídnut odkup
pozemků parc. č. 45/9 a 45/11 v k.ú. Český
Heršlák. Jedná se o plochu ve středu návsi osady
Český Heršlák nemající žádné souvislosti s drážní
energie, vody. Není zahrnuto palivo. Nutno zajistit dopravou. Pozemky jsou v současné době
individuálně nebo po dohodě a za úplatu dodá obec využívány jako zázemí pro bytový dům č.p. 54.
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Dle územního plánu se jedná o zázemí obytné
zástavby – 3NP. V případě zájmu o koupi pozemku
parc. č. 45/9 a 45/11 v k.ú. Český Heršlák ze strany
třetí osoby, budou tyto pozemky prodány pouze
bytovému družstvu Český Heršlák č.p. 54.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků parc. č.

45/1, 45/8, 45/9 a 45/11 v k.ú. Český Heršlák za
cenu obvyklou v daném místě a čase a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.
K výše uvedenému bylo dopisem ze dne 1.2.2012
od SŽDC, s.o. sděleno, že řízení na úrovni SŽDC,
s.o. proběhlo s kladným výsledkem a žádost o
odprodej předmětného majetku bude dále
doporučena k dalšímu projednávání.

Zastavování rychlíků v H.Dvořišti
Dopisem ze dne 23.1.2012 JIKORD s.r.o. /Jihočeský
koordinátor dopravy/ informuje o výsledku jednání, které
se uskutečnilo u ředitele odboru veřejné dopravy na
Ministerstvu dopravy dne 16.1.2012. Bylo dohodnuto, že
zastavování rychlíků R 202/203 v žst. Horní Dvořiště
bude realizováno od změny jízdního řádu 2011/2012 tj.
od 10.června 2012.
R 202 F.A.Gerstner nynější odjezd ze Summerau ve
12:39, příjezd do Č.B. 13:43
R 203 F.A.Gerstner nynější odjezd z Č.B. ve 14.12
Tuto úpravu podmínilo zachování současného stavu, kdy
rychlíky na rakouské straně jsou vedeny jako zastávkové.
Pokud by došlo ke změně zastavovací strategie
(zrychlení vlaků na rakouském území), bude se situace
řešit regionální dopravou H.Dvořiště-Rybník vedené v
časových polohách R 202/203.

Horní Dvořiště a vznik Republiky
československé v roce 1918
Pavel Mörtl /historik a badatel /
Vznik nového československého státu v říjnu 1918
nebyl mezi německy mluvícím obyvatelstvem
českého a moravského příhraničí přijat s nadšením.
Naopak, snahy politických představitelů poraženého
Rakouska směřovaly k tomu, aby jejich záměr,
vytvořit tzv. Německé Rakousko (Deutsch
Östereich) zahrnovaly mimo jiné také příhraničí v
oblasti Liberecka, Karlovarska, Tachovska, Šumavy
a jižní Moravy. V Českém Krumlově byla
nacionalisticky zaměřenými Němci ustavena, podle
pokynů z Vídně a Lince, tzv. Šumavská župa
(Böhmerwald Gau), která se měla stát nedílnou
součástí
chystaného
nového
Rakouska.
Obyvatelstvo
šumavského
příhraničí
a
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Novohradských hor bylo vesměs německé, a když
se v listopadu 1918 mezi ním začaly šířit pověsti
o tom, že v novém Československu budou Němci
nuceni posílat své děti do českých škol (což
nebyla pravda), odpor proti nově vytvořené
republice nabral na intenzitě. V mnoha obcích za
podpory z Lince byly založeny z vojáků,
navrátivších se z válečných front, jednotky
lidového odporu, nazývané Volkswehr. Jedna
taková jednotka vznikla také na Kaplicku a jejím
velitelem se stal bývalý kapitán rakousko-uherské
armády Franz Blättenbauer, původem z Rychnova
nad Malší. Tito vojáci se rozmístili po vesnicích a
osadách s německým obyvatelstvem a
připravovali
se
na
otevřený
střet
s
československou mocí. Protože pražské vládě tyto
události byly známy, bylo rozhodnuto obsadit
odbojná území na Volarsku, Hornoplánsku,
Krumlovsku a Kaplicku vojenskou silou. Tento
úkol byl svěřen 1. československému pěšímu
pluku, který byl vytvořen z českých příslušníků
bývalého rakousko-uherského pěšího pluku č. 91,
který měl sídlo v Č.Budějovicích. Čeští vojáci,
jimž velel hejtman (kapitán) Vincenc (Čeněk)
Sagner ( spojitost s hejtmanem Ságnerem z
Haškova Švejka není náhodná- pozn.. autora),
během prvních prosincových dnů roku 1918
postupně zdolali několik ohnisek odporu
Volkswehru v Pošumaví a v noci z 2. na 3.
prosince 1918 útokem za podpory střelby z
kanónů obsadili Kaplici. Byly při tom oběti na
obou stranách a zbytky německých „obránců“
ustoupily přes Malonty za řeku Malši do
Rakouska. Spolu s nimi uprchl do Lince také
německý okresní hejtman Schöbl, nazývaný „zlý
duch kraje“. Vojsko postupovalo po železniční
trati až do Horního Dvořiště, kde vystřídalo oddíl
českobudějovických Sokolů. Přitom museli vojáci
ještě zlikvidovat zbytky německého odporu v
železniční stanici Omlenice a v obci Dolní
Dvořiště, kde proti našim vojákům byla vedena
palba z těžkého kulometu, umístěného v kostelní
věži. Velitelům československého vojska bylo
jasné, že pro klid v pohraničí bude nutné nejen
přinutit „volkswehry“ k vydání zbraní, ale také
stálými posádkami ve větších místech (N.Hrady,
Benešov nad Černou, Kaplice, Horní Dvořiště)
zajistit
bezpečnost
nastupujících
československých
úředníků
a
potvrdit
svrchovanost státní hranice. Protože již bylo
známo, že do vlasti se vrací z USA prezident
T.G.Masaryk a že překročí státní hranici 20.
prosince ve zvláštním italském vlaku právě v

Horním Dvořišti, bylo rozhodnuto, aby právě v této
stanici byl podepsán protokol, zavazující německé
odbojníky k loajalitě k československému státu. 5.
prosince 1918 v železniční stanici Horní Dvořiště
byl protokol „mezi zástupci župy Böhmerwald a
velitelstvím československé vojenské jednotky v
Kaplici a Krumlově“ skutečně vytvořen a podepsán.
Třebaže jeho obsah nebyl plně závazný, němečtí
župní zástupci projevili snahu nevyvolávat další
napětí, když se českoslovenští vojáci stáhnou (až na
výjimky) z obcí a zůstanou „až do vyjasnění celé
záležitosti“ pouze ve stanicí Horní Dvořiště,
Omlenice a Kaplice. Následná jednání mezi
československou vládou a Zemskou prozatímní
vládou ve Vídni pak definitivně potvrdila, že
příhraniční oblasti, až do jednání mírové konference
v Paříži (v roce 1919 – poznámka autora) budou
nedílnou součástí nového Československa. A tak se
železniční stanice Horní Dvořiště, i když se o tom
česká staniční pamětní kniha kupodivu vůbec
nezmiňuje, stala ještě před Masarykovým příjezdem
docela historicky významným místem. Jen pro
zajímavost uvádím, že zmíněný protokol podepsali:
za československou stranu – Sagner v.r. hauptman
(kapitán), Urban v.r. hauptman, a dr.Oberpfalzer v.r
Lt. (poručík) za německou župu Böhmerwald –
Josef Pechan .v.r. (přednosta stanice Č.Krumlov),
Rudolf Wenzel v.r. (odborný učitel z Volar), a
Joseph Wagner v.r. (městský tajemník z Kaplice)

Dopis občana ze dne 3.2.2012

kam schovat před deštěm, větrem a mrazem. V
současné době se teploty pohybují hluboko pod
bodem mrazu i přes den, v noci je teplota -18
stupňů Celsia a je ledový vítr. Slyšela jsem, že
Evropská Unie měla údajně vydat nařízení, ve
kterém se ukládá povinnost vybudovat pro
dobytek přístřeší, kam se může schovat před
nepřízní počasí. Zajímá mě tedy, zda toto nařízení
existuje a od kdy je platné. Na Drkolné u
rozpadlého statku v ohradě žije dobytek, kde je
býk s krávami celý rok, tedy telata se rodí celý
rok, bez ohledu na to, zda zimu jako malá přežijí.
Možná je odpovědí příslušných chovatelů to, že
příroda si sama poradí. Pokud by tomu bylo
skutečně tak, dobytek by nebyl zavřený v
ohradách, ale měl by volný pohyb a mohl by se
schovat do lesa. Tedy přišel člověk, který se od
zvířat liší inteligencí a civilizovaností a zavřel
dobytek do ohrad bez přístřeší. Což mi připadá
jako protimluv. Nejde mi o ukládání pokut těmto
chovatelům. Tyto pokuty nic nevyřeší. Ať každou
korunu, kterou vydělají, nebo dostanou od státu
na dotacích vezmou a zajistí pro dobytek důstojné
životní podmínky. To, co zbyde, ať je jejich zisk.
Dotace od státu nejsou určené na osobní
obohacení chovatele, ale na podporu jeho
hospodářství a nemělo by se to zaměňovat. Když
se podíváme za hranice do Rakouska, tam je
dobytek ustájený. Hospodářství se tam dědí z
generace na generaci, lidé si ho váží a nemají jistě
dobytek ustájený bezdůvodně. Prosím, ať si jako
lidé vážíme toho, co máme a ať nám nechybí
soucit. Právě proto jsme lidé.
Štěpánka Ernekrová
Česká 108
382 93 Horní Dvořiště
tel. 607891116

Vánoční koncert 2011

Dobrý den, prosím o otisknutí tohoto dopisu, který
jsem poslala na Okresní veterinární zprávu
v Českých Budějovicích a zároveň také jako článek
do Vyšebrodského zpravodaje. Prosím o otisknutí
včetně tohoto úvodu.

Také na sklonku loňského roku se uskutečnil
vánoční koncert v kostele sv. Archanděla
Michaela v naší obci. Mohli jsme si poslechnout
vánoční písně v podání dětí z naší ZŠ pod
vedením paní ředitelky. K malebné vánoční
atmosféře dále přispěli bratři Lendačtí a pan
Obracím se na Vás se žádostí o kontrolu chovu Krutský se svým souborem.. Chtěli bychom touto
dobytka v Horním Dvořišti a okolí a na Drkolné a cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o
okolí. Dobytek je chován v ohradách, kde se nemá konání a zdárný průběh této akce.
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Sdružení Dvořišťan zve srdečně všechny občany na
vynášení „Morany“ ze vsi, které se uskuteční
Tříkrálové obchůzky se k nám opět vrátily. Na 24.3.2012 ve 13.hodin. Průvod vyjde od Nosků přes
dveřích domů a bytů se objevují písmena K+M+B a vesnici k rybníčku „Pod Lavičkou“, kde Moranu
letopočet nastávajícího roku. Písmena mají být
spálíme.

Pochod „Tříkrálový“

údajně iniciálami jmen tří mudrců z Východu, kteří
se přišli poklonit narozenému Spasiteli. Byl to
Kašpar (Casparus), Melichar (Mechior) a Baltazar

(Balthasar). Názory o původu těchto tří písmen se
různí, vykládají se také jako počáteční písmena
požehnání „Christis Mansionem Benedicat“, Kristus
žehnej příbytku. A tak ať je význam těchto písmen
ten či onen, sešli se členové sdružení Dvořišťan v
sobotu 7.ledna na návsi a stejně jako v loňském roce
se vydali na „Pochod tříkrálový“ do Klopanova.
Některé naše příznivce jsme obešli s koledou a
poznačili jejich příbytky oněmi písmeny K+M+B.

Původně jsme chtěli nějaké to deko shodit po
hodování během Vánoc, ale asi se nám to
nepovedlo, protože pohoštění, které pro nás
připravili kamarádi Šnobrů bylo lahodné a chutné a
nedalo se odolat. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
i všem, kteří nás přivítali u svých domovů s
úsměvem. Užili jsme si příjemné odpoledne s
krásnou procházkou a tak snad za rok zase.
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Dětský karneval
Sobotní odpoledne 18. února 2012 patřilo v sále na
nádraží dětskému karnevalu. Okolo patnácté hodiny
se začaly scházet děti v různých maskách společně s
rodiči a dalšími blízkými. Poté co se všichni pěkně
usadili, objevila se na jevišti před oponou pohádková
postavička jménem Alenka a začalo divadelní
představení plné dobrodružství. Vždyť kdo by neznal
příběh dívky jménem Alenka, která se rozhodne
následovat králíčka do králičí nory, kde ji pak čeká
zážitek, na který se hned tak nezapomíná! Fantastický
svět plný pozoruhodných postav, jakými jsou Bílá
královna a Kloboučník... to je přece Alenka v Říši
divů. Tato říše je mezi jejími obyvateli nazývána
Podzemí. Samozřejmě i v příběhu, jakým byl tento, se
utká dobro v podobě Bílé královny se zlem, které
zobrazuje královna Srdcová. Jedině Alenka může opět
nastolit rovnováhu. A jak už to v pohádkách bývá, vše
dobře dopadlo. Zlá královna nakonec vydala klíč od
pokladu, který patřil všem přítomným dětem.

Následovala promenáda a náhle se parket zaplnil
čarodějnicemi, piráty, pohádkovými postavami a
nechyběla ani víla nebo kamarádi ze zvířecí říše. Děti
soutěžily a za své výkony získaly sladkou odměnu a
drobné dárečky. Žádné dítě neodešlo s prázdnou. Děti
si pořádně užily karnevalového veselí a s radostí si
zatancovaly. Radost dětí z takovýchto akcí je přece
nenahraditelná a o to víc motivující pro další podobné
aktivity.

Životní jubilea
leden:
Zelendová Slávka
Ďuráková Marie

86 let
86 let

únor:
Korchová Margeta
Romof Vladimír
Švarcová Anna

88 let
65 let
65 let

Když se srdce umí smát, věk pak vůbec není znát!
Přejeme Vám hodně zdraví, pohody a spokojenosti
do dalších let.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomohli s organizací tohoto příjemného
odpoledne.

POPLATKY ZA ODPAD A ZA PSY NA
ROK 2012

Nově narození občánci

Aneta Šístková
Všem občanům připomínáme, aby nezapomněli na Jaroslav Ferenčík
Martin Sivok
zaplacení poplatku za odpad a poplatku ze psa,

19.1.2012
5.2.2012
8.2.2012

které jsou splatné 31.března.
Poplatek za psa pro rok 2012 je 200,- Kč a za každého
dalšího 300,- Kč. Poplatek ze psů se platí ze psů
starších tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit
vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve
správné výši, vyměří obecní úřad poplatek ve výši
500,- Kč dle daňového zákona.
Poplatek za jeden vývoz (popelnice) komunálního
odpadu je v roce 2012 stanoven na 42,60 ,- Kč + Martínek Sivok
DPH.
Výše uvedené správní poplatky lze platit přímo
v kanceláři
OÚ
Horní
Dvořiště
nebo
bezhotovostním převodem na obecní účet č.
128785476/0300

Zpráva z pošty
Pošta H.Dvořiště nabízí zlevněné zboží:
Diář denní malý-/119,-Kč/ nová cena 60,-Kč
Nástěnné kalendáře-/119,-Kč/ nová cena 60,-Kč
Kalendář nástěnný dětský-/149,-Kč/ nová cena 76,-Kč
Kalendářové utěrky-/69,-Kč/ nová cena 45,-Kč
Platí do vyprodání zásob.

Jaroušek Ferenčík
Blahopřejeme k narození Vašeho děťátka a přejeme,
aby přinesl do Vaší rodiny hodně lásky, smíchu a
něhy. Ať je zdravé a roste jako z vody!
Ať je pro Vás tím největším pokladem na světě.
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9/Když noc na Matičku (25.) jasno, bude úroda
krásno.
10/ V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá
pro osení jed.

Statistika obyvatel přihlášených k
trvalému pobytu ke dni 31.12.2011
Kategorie
počet
____________________________________________
Dospělí
396
____________________________________________
Dospělí-muži
193
Dospělí-ženy
203
____________________________________________
Děti (0-18 let)
105
Senioři od 60 let
89 (36 mužů, 53 žen)
Celkem obyvatel
501
____________________________________________
Průměrný věk obyvatel 38 let
Narození za r. 2011
Umrtí v r. 2011

4 (2dívky, 2 chlapci)
4 (muži)

Pro dobrou náladu
Žena je u věštkyně a povídá. Budu v nebi? Ano,
odpoví věštkyně.
A co tam budu dělat, ptá se udiveně žena.

Plánované kulturní akce

Věštkyně zvedne hlavu a povídá: Umíte hrát fotbal?
Ne. Tak trénujte, zítra hrajete mistrovství.
*****
Potká soused souseda, jak se hrabe v žumpě a ptá se
ho: "Co tam hledáš?" "No, kamaráde, spadlo mi tam
sako." "Snad bys ho nenosil?!"
"To ne, ale měl jsem v kapse karbanátek!"
*****
Potkají se dva dědci, baví se o všem možném a
najednou ten jeden povídá: "Člověče, Ferenc, já mám
hrozný problémy se spaním, ne a ne usnout." "Tak to
dělej jako já. Já počítám do tří a pak už tutově usnu."
"Fakt, jo? Jen do tří?"
"No, někdy teda i do půl čtvrtý..."

březen-duben
24.3.2012
08.4.2012
18.4.2012
30.4.2012

Vítání jara – vynášení Morany
Velikonoční koncert v kostele
Setkání seniorů
Stavění máje, lampionový průvod

Pranostiky na únor

1/ Vánice a metelice v únorový čas nikdy neopustí nás.
2/ Když únor vodu spustí, ledem jí březen zhustí.
3/ Jsou- li v masopustě rampouchy, je úrodný rok na
mouchy a je dlouhý len.
4/ Tmavé Hromnice (2.) = hospodářova radost.
5/ O sv.Dorotě (6.) uschne košile na plotě.
6/ Po Matěji (24.) nejde liška více po ledě.
Citáty
7/ Je- li na sv.Romana (28.) jasno, bude hojná úroda.
8/ Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
9/Jestli na Hromnice (2.) mrzne a sněží, úrodný rok nato Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.
běží.
*****
10/ O sv.Petru je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
Morálka má taky svůj zákon tíže - špatný jde vzhůru,
dobrý klesá níže.
Pranostiky na březen
*****
Neštěstí je příležitost pro statečnost.
1/ Březen mokrý, rolník smutný.
Seneca
2/ V březnu, když se práší, stromy brzy raší.
*****
3/ Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku
4/ Březnové mlhy, za 100 dní déšť.
tak, aby jí každý rozumněl.
5/ Mrzne- li v den čtyřiceti mučedníků (10.) mrzne
Arthur Schopenhauer
potom ještě čtyřicet dní.
6/ Na sv.Řehoře (12.) den s nocí v jedné míře.
7/ Pěkný den na sv.Josefa (19.) zvěstuje pěkný rok.
8/Zima, kterou Tomáš (7.) nese, dlouho námi ještě třese.
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Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční
ve čtvrtek 26.dubna 2012 od 17.00 hodin.
*********************************************
Pokud máte zájem o zveřejnění příspěvku ve zpravodaji, kontaktujte níže uvedenou e-mailovou adresu nebo jej
vhoďte do poštovní schránky Obecního úřadu. Má-li kdokoli z občanů zájem na spolupráci při tvorbě
ZPRAVODAJE, je vítán. Máte-li připomínky, náměty, rady a doporučení – velmi rádi si je vyslechneme.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 2. čísla: 20.4.2012
Evidenční číslo MK ČR E 19945
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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