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Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách našeho obecního zpravodaje. Dovolte,
abychom Vás seznámili s aktuálními informacemi. Probouzející se
příroda, první květy sněženek a krokusů v lidech navozují radostnější
náladu. Zároveň ale zjišťujeme, co by bylo zapotřebí vykonat při
úpravě svého okolí, pro zlepšení kvality životního prostředí. Uvítáme
každou iniciativu občanů, kterou ke zlepšení svého okolí přispějí. V první den nadcházejícího
měsíce slavíme Svátek práce, kterým si připomínáme, že je třeba mít v úctě poctivou a tvořivou
práci k prospěchu nejen svému, ale i druhých. Máj je také lásky čas, a tak na ni nezapomínejme.
Ať nám sluníčko svítí nejen do oken, ale i do duší. Přejeme Vám příjemné jarní dny plné slunce a
pohody.
 finanční dar ve výši 3000,- Kč na zřízení
BabyBoxu v českokrumlovské nemocnici.

Usnesení č. 12
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 23. 2. 2012

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 prezentaci zástupce obce Dolní Dvořiště člena
MAS Sdružení Růže a ke konečnému rozhodnutí
zda akceptovat nabídku vstupu do MAS Sdružení
Růže se vrátí na příštím zasedání zastupitelstva
obce.
 informaci o vyhlášených grantech Jihočeského
kraje na rok 2012.
 informaci o opětovném zastavování R 202/203 v
Horním Dvořišti od změny JŘ 2011/2012 (červen
2012).
 informaci o zpracování směrnice č. 01/2012
Provozní řád – Hasičské zbrojnice.
 informaci o plánované kontrole (audit) z
Krajského úřadu.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění.
 komisionářskou smlouvu o obstarávání koupě
a prodeje cenných papírů s Českou spořitelnou,
a.s..
 dvě varianty umístění dětského hřiště, a to na
pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Český Heršlák nebo
na pozemku parc. č. 2611/14 v k.ú. Horní
Dvořiště. Vlastní spoluúčast k žádosti o dotaci
bude schválena až na základě vyhlášení
příslušného grantového programu.
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 informaci o novém vlastníkovi kostela v
Horním Dvořišti.
 informaci o cenových relacích vytištění
obecního zpravodaje v profesionální tiskárně.
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce.

Odpady
Svoz komunálního odpadu zajišťují pro občany
naší obce Technické služby Kaplice. Dosud platilo,
že část občanů platila za odvoz odpadu přímo TS
Kaplice a další část občanů platila na obci.
Vzhledem k tomu, že dle zákona o Odpadech
185/2001 Sb. je původcem odpadu pocházejícího z
činnosti fyzických nepodnikajících osob obec, na
jejímž území odpad vznikl. Obec bude vybírat
úhradu za odstraňování komunálních odpadů od
všech fyzických osob na základě smlouvy.
Smlouva musí být uzavřena písemně. Na OÚ jsou
již smlouvy připraveny k podpisu. Cena svozu
jedné sběrné nádoby k 1.1.2012 činí 38,- Kč + 14%
DPH, cena mimořádného svozu – 1 pytel činí 60,Kč. Známku na popelnici /popř.pytel/ zakoupíte
jako dosud na obecním úřadě. Způsob platby je
čtvrtletní, po domluvě je možno stanovit i jiný
způsob platby /např.roční/. Platit lze v hotovosti v
pokladně OÚ nebo bezhotovostně převodem na
účet obce. Četnost svozů zůstává jako doposud: 1x
za týden, 1x za 14 dní nebo 1x měsíčně. Svozovým
dnem je úterý.

3.Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
 zažádat o grant na živou kulturu (dětský den)
s max. výší rozpočtu na předmětnou akci 100
000,- Kč s 30% spoluúčastí obce.
 zažádat o grant na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí JČ kraje (dovybavení
jednotky, oprava hasičské zbrojnice) s max. výší
rozpočtu na předmětnou akci 300 000,- Kč s 30%
spoluúčastí obce.
 zažádat o grant na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury (ZTV Český
Heršlák, pod nádražím – vodovod, kanalizace) s
max. výší rozpočtu na předmětnou akci 3 000
000,- Kč s 30% spoluúčastí obce.

Různé

Recyklace

starosta informoval:
 že obdržel vyjádření od společnosti Jikord
s.r.o., kde je uvedeno, že rychlíky R 202/203,
přestaly v Horním Dvořišti zastavovat v prosinci
2011, budou opět od června 2012 zastavovat.
 českokrumlovská nemocnice bude zřizovat
BabyBox a zažádala obec o finanční dar. Starosta
navrhuje uvolnit na předmětný záměr 3000,- Kč.
 ve spolupráci s velitelem hasičů Josefem
Korchem zpracoval směrnici č. 01/2012 –
Provozní řád – Hasičské zbrojnice a předkládá ji k
nahlédnutí.
 dne 14. 05. 2012 (pondělí) proběhne audit
hospodaření obce za loňský rok, který provedou
zaměstnanci Krajského úřadu. O výsledku bude
starosta zastupitele obce informovat na
následujícím zasedání zastupitelstva po auditu.
 dne 22. 02. 2012 proběhlo předání kostela.
Novým vlastníkem je Cisterciácké opatství Vyšší
Brod, se kterým bude uzavřená nová smlouva o
zápůjčce, která bude v obdobné podobě, jako
smlouva s původním vlastníkem – státem (úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 že navštívil v Českém Krumlově Tiskárnu
Vyšehrad a Tiskárnu Šumava, kde se poptal, kolik
by stálo vytištění obecního zpravodaje v
profesionální kvalitě včetně barvy a předložil k
nahlédnutí cenové relace.

Recyklace ( z anglic.slova recycling = recirkulace,
vrácení do procesu ) znamená znovuvyužití,
znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu
se recyklací rozumí vrácení do procesu, ve kterém
odpad vzniká.. Recyklaci tedy lze považovat za
strategii, která opětným využíváním odpadu šetří
přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování
prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje
zajištění zásob v případě absolutního nedostatku,
snížení nákladů při stoupajících cenách surovin a
snížení ekologické zátěže prostředí odpadky.
Současný světový trend vede k uplatňování zásad
recyklace ve smyslu zpracování a dalšího využití
už vzniklých odpadů. Cílem recyklační technologie
je přeměna odpadu na druhotnou surovinu.
Recyklace odpadu je tedy jednou z cest k řešení
surovinového problému, k úspoře materiálu a
energií a k ochraně životního prostredí, zdraví lidí,
zvířat, všech živočichů a rostlin.
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složenkou je nutné s tímto faktem počítat a
poukázat daň s několikadenním předstihem. Při
pozdní úhradě daně více než 4 dny hrozí úrok z
prodlení.

Naše obec má zajištěn smluvní vztah se
společností EKO-KOM, a.s., což je společnost
zajišťující sdružené plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadu z obalů. Třídění odpadu a
recyklaci zajišťuje prostřednictvím systému
tříděného sběru v obcích.
Obec za rok 2011 uhradila za separovaný odpad
63 510,- Kč a ze systému Eko-kom se v tomto
roce vrátilo do rozpočtu 27 142,- Kč.
Je nutné, abychom všichni pochopili smysl dělení
kontejnerů pro jednotlivé druhy odpadu - např. na
sklo, na plasty, na papír atd., abychom do
kontejneru pro sklo dávali opravdu jen sklo a nic
jiného ! ! !
Připomínáme sešlapávání plastových lahví a
papírových krabic, aby se do nádob na
separovaný odpad vešlo co nejvíce tohoto
odpadu.
Děkujeme všem občanům, kteří se chovají
odpovědně a řádně odpad třídí.

Místní akční skupina (MAS) – Sdružení
Růže
Jako obec jsme dostali nabídku začlenit území naší
obce do územní působnosti MAS Sdružení Růže.
Na zasedání zastupitelstva 23.2.2012 starosta obce
přivítal zástupce obce Dolní Dvořiště, člena MAS
Sdružení Růže Jaroslava Zemana a předal mu
slovo, aby seznámil přítomné zastupitele s MAS
Sdružení Růže.
Jde o společenství občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy
(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které
spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při
získávání finanční podpory z EU a z národních
programů pro svůj region. Místní akční skupina
(MAS) byla založena v roce 2004 a v průběhu
svého působení už podpořila více než stovku
projektů dotací za více než 60 mil.Kč. Podílí se na
realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje
venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově
prostřednictvím setrvalého a integrovaného
místního rozvoje.
Zastupitelstvo obce se ke konečnému rozhodnutí
zda akceptovat nabídku vstupu do MAS Sdružení
Růže vrátí na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Rozpis svozu separovaného odpadu r.2012
PLAST - pravidelně každé pondělí
PAPÍR – 1 x za 14 dnů (vždy ve čtvrtek),
tj.:26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8.,
30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

SKLO – 1 x za 4 týdny (vždy v pondělí)
tj.: 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.

Daň z nemovitosti na r. 2012

Žádost o dotaci na zřízení dětského hřiště

Daň z nemovitostí tvoří dvě dílčí daně– daň ze
staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný
způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká
na základě vlastnického nebo uživatelského
vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována
bez ohledu na příjmy vlastníka. 31.květen je
posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z
nemovitostí na rok 2012 nebo její první splátky.
Od poloviny dubna do poloviny května budou
postupně rozesílány složenky na úhradu této
daně, kde bude uvedena aktuální výše daňové
povinnosti a případný nedoplatek daně.
Poplatníci, u kterých došlo ke změně výše daně a
nová částka jim nebude sdělena platebním
výměrem, mohou aktuální výši své daňové
povinnosti zjistit z hromadného předpisného
seznamu, a to od 16. dubna 2012 na finančním
úřadě. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla dne
31. května 2012 připsána na účet finančního
úřadu. V případě bezhotovostní platby či platby

Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo odkoupit
pozemky v Českém Heršláku (park), kde mělo být
realizováno dětské hřiště, se na poslední chvíli
záměr umístění dětského hřiště změnil. Nové
nejvhodnější umístění na obecním pozemku je
náves v Horním Dvořišti. Toto byla poslední
varianta objednávky u zpracovatele projektu a
žádosti o dotaci u firmy Antoš. Žádost o dotaci z
programu podpory obnovy a rozvoje venkova u
MMR s 30% spoluúčastí se musela podat do 17.
02. 2012, což se nepodařilo a to hlavně z důvodu
výše uvedené změny. Dle rozpočtu by celá akce
stála 553 320,- Kč s tím, že 30% spoluúčast obce je
165996,- Kč. K předmětnému záměru je vydáno
kladné stanovisko Staveb.úřadu Kaplice. Při
vyhlášení dalšího kola na předmětnou akci starosta
navrhuje, vrátit se k první variantě (Český Heršlák
– park) a v případě, že v té době ještě nebudou
pozemky ve vlastnictví obce, realizovat stavbu
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dětského hřiště na návsi v Horním Dvořišti.
Zastupitelstvo obce schvaluje dvě varianty
umístění dětského hřiště a to na pozemku parc. č.
45/1 v k.ú. Český Heršlák nebo na pozemku parc.
č. 2611/14 v k.ú. Horní Dvořiště. Vlastní
spoluúčast k žádosti o dotaci bude schválena až na
základě vyhlášení příslušného grantového
programu.

je nejznámější. Nazývá se Smrtná. Šestá postní
neděle je Květná. Většinou je tato neděle už plná
jara. Byl to den svěcení ratolestí.Hospodář vyvázal
ratolest svázanou z narašených lístkových prutů, z
proutků lípy, „kočiček“, rozkvetlý lýkovec, suché
větve dubu a snítky jedle. Všechny tyto proutky
měly magickou moc ochrany a prosperity
násobenou ještě svěcením v kostele. Po návratu byl
úvazek rozebrán a jednotlivé posvěcené snítky
zdobily a chránily domácnost a celé hospodářství
po celý rok.

Loučení se zimou, přivítání jara
V ranném předjaří střídá tučnou hojnost
masopustu dlouhý šestitýdenní půst. Před
očekávanými velikonočními svátky
připomínajícími v křesťanském světě ukřižování a
zázrak zmrtvýchvstání Ježíše Krista a všeobecně
slavenými jako svátky jara, je třeba očistit nejen
domácnost, ale také i tělo. Ruku na srdce – úklid v
mysli a duši také nezaškodí. Úklid v domácnosti
patří už tradičně k jaru, úklid v člověku může
zprostředkovat právě velikonoční půst. Kdy
vlastně půst začíná? Neděle po úplňku, tedy po
21.březnu, je neděle velikonoční, Hod boží
velikonoční. Od této neděle odpočítáváme zpět
šest nedělí a dostaneme se do týdne, v němž úterý
zvané Ostatky ukončí masopust a Popeleční
středou začíná půst. Postní neděle mají nejen své
názvy, ale také různé pokrmy a zvyklosti pro ně
charakteristické. První postní neděle se nazývá
Pučální . Jméno má podle naklíčeného, postaru
řečeno napučeného hrachu nebo zrn obilí. Je to
jeden z nejstarších známých pokrmů. Druhá postní
neděle je Černá nebo Sazometná. Černá podle
barvy oděvu, který se oblékal v půstu, sazometná
zřejmě podle všeobecného smýčení a úklidu. Třetí
postní neděle je Kýchavná. Pověra, že člověk si
kýcháním upevňuje zdraví, dala zřejmě název této
neděli. Každý by měl v tento den alespoň třikrát
kýchnout, aby se jej po celý rok drželo pevné
zdraví a dobrá nálada… Čtvrtá postní neděle má
také dva názvy, Liščí nebo Družebná. V noci
potajmu upečené preclíky se navlékaly na tolik
proutků, kolik bylo v rodině dětí. Proutky
maminka svázala pentlí a ráno rozvěsila na větve
stromů. Pak probudila děti se zprávou, že kolem
běžela liška, nesla preclíky na ocase a poztrácela
je. Takový pěkně křupavý preclík nalezený na
stromě chutná líp než nejdražší pochoutka a dá se
při tom hledání užít i legrace. A proč družebná? Je
to přece neděle stvořená k návštěvám, družení.
Počasí většinou ještě neláká k procházkám a tak se
mohou napéct velké koláče „družbance“ , pozvat
přátele a na chvíli zapomenout na púst, veselit se a
popít něco ostřejšího na zahřátí. Pátá postní neděle

Volné sdružení Dvořišťan, den před Smrtnou
nedělí, 24.března pořádalo vynášení Smrtky z naší
vsi. Příprava začala o týden dříve, kdy jsme Smrtku
vyrobili a ustrojili. Nutno podotknout, že práce
nám šla mnohem rychleji než v loňském roce.
Přeci jen už jsme měli zkušenosti. Do slaměné
smrtné panny vtělil člověk všechno zlé, co zima
přinesla. Chlad, tmu, nemoci, úzkost, strach z
nedostatku jídla a starým lidem obavu z konce. V
letošním roce se nás sešlo málo. A tak hrstka
statečných se Smrtkou obešla náves a s koledou
jsme obešli některá stavení. Těm, kteří vyslechli
naši koledu a malým koledníkům dali něco na zub
nebo těm větším něco pro zahřátí, srdečně
děkujeme.
Smrt nesem ze vsi,nový líto do vsi. Buďte páni
veselí s červenýma vejci, buďte páni veselí na tu
smrtnou neděli. Smrt jsme vám vynesli, nový líto
přinesli. Ať se vám vše zlé v následujícím roce
vyhne.
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Cestou po vsi do sebe Smrtka vstřebala všechny
nepříjemnosti a zlo a za vesnicí u rybníčka „pod
Lavičkou“ jsme ji spálili. Rozdělali jsme ohýnek a
opekli buřtíky. A měli jsme to akorát, protože zima
se ještě nevzdala a nás vyhnal prudký déšť a
kroupy. Tak se nás snad příští rok sejde víc a
zapojí se i ti, kteří náš malý průvod sledovali za
záclonou.

Šumavská hřebenová cesta II
V pátek 4.května 2012 dojde k otevření cesty
Rainbach-Kerschbaum - Český Heršlák - Horní
Dvořiště.
Šumavská hřebenová cesta značená pro nás značně
netypickým modrým hřebenem je jednou z deseti
velkých dálkových turistických cest na území
Rakouska. Právě tato trasa však kromě rakouského
území ve svých variantách zasahuje rovněž na
území Jihočeského kraje. Vede ze Šumavy z
Třístoličníku
a
dále
pokračuje
přes
Schwarzenberský plavební kanál - Sv.TomášSternstein – Kerschbaum – Tábor - MairspindtBuchers - Nové Hrady a Pyhrabruck.

Pozvánka
na kulturní a sportovní akce v obci
Putování za čarodějným ohněm s lampionovým
Srdečně zveme všechny občany na Letnice , které
průvodem se koná dne 30. 4. 2012 v 19 .00 hodin.
jsou spojeny s čištěním a tvorbou nových studánek
Sraz je před školou v Českém Heršláku. Dospělí
a kácením máje. U nás se letos budou konat v
jsou vítáni. Přijďte si užít večer plný
sobotu 9.června 2012 .
čarodějnických
kouzel.
Stavění májky
Volné sdružení Dvořišťan Vás zve na stavění
májky a slet čarodějnic. Tak jako v loňském roce
pořádáme stavění májky u Nosků. Příprava bude
mít následující pořadí: v pátek 27.4. ve 13.hodin
kácení a oloupání májky u Nosků – pro všechny
co tomu rozumí. V neděli 29.4. ve 13 hodin
příprava věnců na májku – pro všechny co tomu
rozumí, hlavně vrchní vazačka Helča Krištofů. V
pondělí 30.4. od 15 hodin dozdobení a stavění
máje u Nosků – to už je fakt i pro ty co tomu moc
nerozumí. Až bude májka stát, posedíme jako v
loňském roce u ohně a vyčkáme soumraku, kdy
nastoupí čarodějnice a nastane jejich rej.
Upozorňuji, že každá si přinese vlastní dopravní
prostředek, protože po loňském reji mám košťat
málo. Občerstvení : gulášek z prasátka + pečivo
50,-Kč , utopenci, pivo Kozel = 10,-Kč . Jinak kdo
na co má chuť, ať si přinese s sebou. Limči a čaj
pro děti se u Nosků vždycky najdou.Je třeba se
připravit na hlídání Máje. Jedinci mohou již teďka
nocovat venku. Dobrou náladu, teplé ponožky a
prádlo sebou nebo v ruksaku.
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Stavění máje na návsi

30.4.2012

Svátek matek

16.5.2012

Dětský den

2.6.2012

Vítání občánků

6.6.2012

Čištění studánek – Letnice

9.6.2012

Den otců

20.6.2012

Turnaj ve velkém fotbale

23.6.2012

Dětská olympiáda

25.6.2012

konkurenci mohl stát jenom jeden tým, nikdo
neodešel s prázdnou. Týmy na 1. až 3. místě
obdržely poháry a ostatní hodnotné dárky. Pro
všechny přítomné bylo připraveno i něco k
zakousnutí a doplnění důležitých tekutin :-)
Speciální poděkování patří Lence Přádové za
vynikající organizaci turnaje a všem ostatním za
účast a předvedené výkony.

Velikonoční turnaj ve volejbale

První dubnovou sobotu letošního roku, konkrétně
7. 4. 2012 se opět po roce konal v tělocvičně naší
místní ZŠ volejbalový turnaj, tentokrát s názvem
„Velikonoční“. Na turnaj se dostavilo celkem 14
účastníků, kteří byli rozděleni do 7 dvojic. Hrálo
se jako již tradičně na dva vítězné sety do 15
bodů, přičemž při nerozhodném stavu se hrál třetí Radek Frk
set, a to do 10 bodů. Před všemi účastníky stála
Horní Dvořiště a návrat T.G. Masaryka
pořádná porce zápasů, celkem 21 utkání.

do vlasti

Pavel Mörtl

Počátky existence československého státu v
jihočeském pohraničí byly spojeny s řadou
událostí, v
nichž
krystalizoval
nesouhlas
německého obyvatelstva s novými poměry. V
Horním Dvořišti to souviselo přímo s existencí
významné železniční spojnice mezi Prahou a Itálií,
odkud se do vlasti vracely po 28. říjnu 1918
legionářské jednotky. Držení železniční trati a
souvisejících drážních zařízení bylo otázkou
strategickou a proto se nelze divit, že původní
rakouská železniční správa odmítala železnici
vydat. V Horním Dvořišti v roce 1918 žili pouze
dva Češi a jedním z nich byl drážní Josef Stanko.
Jeho podřízení byli všichni německého původu,
stejně tomu bylo u poštovního úřadu. Proto
informace o dění v Praze docházely do H.Dvořiště
se značným zpožděním. 11.listopadu 1918 se
konalo ve Dvořišti jednání smíšené česko-rakouské
drážní komise s tím, že dráha byla předána do
rukou české správy a zaměstnanci slíbili věrnost
Republice československé (to byl oficiální název
nového státu – pozn. autora). Slib věrnosti odmítl
drážní mistr Egger. Pohraniční strážní službu na
stanici začali konat českobudějovičtí Sokolové,
jenomže agilní kaplický okresní hejtman Rakušan
Schöbel, věřící tomu, že Kaplicko nebude patřit k
republice, vyslal do všech německých obcí zprávu,
aby jednotky lidové obrany (Volkswehru)
všemožně bránily v obsazování kraje českým
vojskem. Výsledkem byly události, zmíněné v
minulém vydání zpravodaje. V Horním Dvořišti se
odboje ujali dva bývalí důstojníci rakouskouherské armády, syn obecního tajemníka Mittaga a
syn hostinského Osterbergera. Vedením jednotky
Volkswehru byl pověřen z Lince jakousi zemskou
„vládou“ hostinský Wincenz Feisner. Železniční
zřízenci byli přinuceni znovu slibovat věrnost,
tentokráte Rakušanům. Přednosta Stanko to odmítl
a jen náhoda pomohla tomu , že se mu podařilo
tajně uprchnout vlakem do Č.Budějovic. Jeho

Po několikahodinovém maratonu „vysoké hry
nízké úrovně“ :-) jsme konečně znali vítězný tým
Velikonočního turnaje, kterým se pro letošní
ročník stal tým sourozenců Jury a Blanky
Novákových. Druhé místo vybojovaly Lucka a
Vláďa Houdků, na třetím „salámovém“ místě se
umístily Lenka Přádová a Máry Tymko, luxusní
čtvrté místo (a zároveň první místo v čistě
mužských týmech :-) vydřeli RF a Peťa Slanina,
hezké páté místo vybojoval tým svalovců v podání
Peti Matějky a Lukáše Vaňka, na pohodovém
šestém místě se umístil jediný čistě dámský tým
ve složení Blanka Nováková a Eva Menzingerová,
a na posledním „ještě výherním“ místě skončily
Terka Štoudková a Roman Dašek.
Ačkoliv vítězem se ve velmi kvalitně obsazené
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rodina však zůstala v H.Dvořišti a byla tam
vystavena šikaně ze strany Němců. V prosinci se
Stanko opět mohl do své funkce vrátit.
Na počátku prosince 1918 bylo už nade vší
pochybnost jasné, že první československý
prezident T.G. Masaryk, vracející se z USA ze
čtyřletého exilu (uprchl z Prahy do Švýcarska
18.prosince 1914, protože mu hrozilo zatčení –
pozn. autora) vstoupí na půdu nového státu právě
v Horním Dvořišti. Prvním signálem bylo to, že
plukovník francouzských legií Otakar Husák s
doprovodem už kolem 10. prosince projížděl do
Prahy, aby prezidentův návrat náležitě připravil.
V Praze byla ustavena zvláštní skupina, složená ze
zástupců všech domácích vlasteneckých sil a ve
čtvrtek 19. prosince projel z Č. Budějovic do H.
Dvořiště vlak, který bychom dnes mohli označit
jako ověřovací. Osazenstvo tvořili členové
Národního shromáždění, kteří se pak vrátili do
Č.Budějovic. Ve vlaku vedle nich byli také vojáci
a českobudějovičtí Sokolové, příslušníci II. pluku
Stráže svobody (tento pluk vznikl po Praze jako
druhý a měl za úkol dohlížet na vnitřní
bezpečnosti země –pozn. autora). Bylo totiž
důvodné
se
domnívat,
že
nespokojení
„volkswehrové“ mohou vyvolat nějaký konflikt.
Proto také byla železniční trať až do Velešína
doslova „obšancována“ vojáky 33. pluku italských
legií a Sokoly, a to takovým způsobem, že stáli na
dohled muž od muže. Této skutečnosti si povšiml
i novinář, který v Jihočeských listech 21.prosince
referoval o Masarykově návratu. Dnes víme, že
průjezd Masarykova vlaku byl zajišťován po celé
trase z italského Terstu silnou vojenskou asistencí,
která byla vyzbrojena i těžkými kulomety.
Pokračování příště

V naší obci již řadu let funguje Sbor pro občanské
záležitosti. Občané oslavující 70.,75.a 80.
narozeniny obdrží jako doposud od OÚ v
domácím prostředí osobní blahopřání a dárek.
Občané, kteří oslavili osmdesátiny, každý rok.
Jistě jste si všimli v únorovém vydání, že
prostřednictvím zpravodaje gratulujeme nově též
občanům, kteří slaví šedesáté a šedesáté páté
narozeniny. Rádi bychom tímto chtěli projevit
pozornost a úctu lidem, kteří zde žijí.
S případnou žádostí o osobní gratulaci k dalším
významným jubileím je možno se obrátit na email: obecnizpravodaj@email.cz, nebo písemně
do schránky na obci.
Pozn: k tomu, aby mohla obec zveřejňovat ve
zpravodaji údaj o dosažení věku občana, musí mít
občanem podepsaný souhlas se zpracováním osobních
údajů.

Narození
Filip Vaňásek 14.4.2012
Ať děťátku sudičky jen vše dobré
dají a ať pro něho hodně lásky,
zdraví a také štěstí mají!

Poděkování
Děkuji všem, kteří se zůčastnili 18.3.2012 na
úklidu okolí domu č.p.34.Jirkovi Chromků, Andree
Cahynové a jejím dětem: Andrejce, Honzovi,
Jardovi Ďuráků. Domovník Pavel Mondek

Pranostiky na duben




Blahopřejeme všem, kteří slaví svá výročí
narození
v březnu:
Figurová Margareta
83 let
Pečenková Jarmila
81 let
Bulová Ludmila
Maňhalová Helena

Duben hojnou vodou, říjen vínem.
Mokrý duben hojnost ovoce.
Ať si duben sebelepší bývá,
přece ovčákovi hůl posněžívá.

Pranostiky na květen




75 let
60 let

v dubnu:

Máj má být chladný, ale ne studený.
Je-li máj už zahradníkem, není stodol
milovníkem.
Před Servácem /13./ není léta, po Serváci
s mrazy veta.

Citáty a výroky

Študlar Stanislav
81 let
Bílková Alena
70 let
Vajdová Marie
70 let
Zonková Jana
65 let
Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl
prozradí i malý skromný květ. Přejeme mnoho
zdraví a ať jsou Vaše dny naplněny radostí,
pohodou a samými skvělými okamžiky.

„Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet, nebo
chválit.“
K.H.Borovský
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a
všechny stíny padnou za tebe.
John Lennon
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Závěrem
Změna otevírací doby obecní knihovny v Horním Dvořišti
od května 2012 ve středu od 14-17 hod a v sobotu od 14-17 hod.
Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven 28.6.2012
v 17.00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

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 3. čísla: 20.6.2012
Evidenční číslo MK ČR E 19945
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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