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Vážení spoluobčané,
rok nám zase utekl jako voda. Pomalu končí čas adventu a před námi je jedno z nejkrásnějších
období – vánoční svátky. Svátky, které mají určitě největší kouzlo pro děti. Ale i pro nás dospěláky
je to doba zastavení, vzpomínání, ale i čas radosti, veselosti...Vzpomeňme především na krásné
chvíle prožité v tomto roce v kruhu své rodiny a přátel, vzpomeňme i na ty, kteří již nejsou mezi
námi. Zároveň si přejme, abychom společně do nového roku vykročili šťastnou nohou a s
optimismem. Nesmíme však zapomínat na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Proto si važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků
po celý rok.

 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště  cenu vodného ve výši 26,02 + pevná složka
vodného 430,- Kč a dále cenu stočného 37,69 Kč +
ze dne 22. 11. 2012
pevná složka stočného 590,- Kč – ceny jsou
uvedeny bez DPH
1.Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele  žádost firmy Aktiv Opava s.r.o. o udělení souhlasu
s užitím znaku obce
zápisu
 rozpočtovou změnu č. 8/2012
Usnesení č. 17
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 rozpočet obce na rok 2013 ve výši 6 734 000,- přičemž v územních obvodech obcí: Benešov nad
Kč jako přebytkový, kde závaznými ukazateli jsou Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní
Dvořiště, Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice,
paragrafy
Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov,
Střítež, Velešín a Zvíkov bude s účinností od
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 informaci o zrušení Katastrálního pracoviště v 1.4.2013 vykonávat státní správu katastru
Kaplici k 31. 03. 2013 a zrušení obvodního nemovitostí a další úkoly podle § 5 zákona č.
oddělení Policie ve Vyšším Brodě s přesunem na 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech v platném znění, včetně poskytování
Lipno nad Vltavou k 1. 1. 2013
 informaci o tom, že správní území Horního údajů z katastru, Katastrální pracoviště Český
Dvořiště bude spadat pod obvodní oddělení Policie Krumlov, Za soudem 285, 381 11 Český Krumlov.
Současně s touto informací všem klientům
v Kaplici
sdělujeme,
že za účelem získání informací z katastru
 informaci o přípravách inventarizace majetku
nemovitostí mohou navštívit i jiná katastrální
 informaci ohledně obecních lesů v souvislosti se
pracoviště
a většinu vybraných údajů z katastru
zákonem č. 173/2012 Sb.
nemovitostí lze získat i na kontaktních místech
 informaci o školení výboru a komise orgánů
Czech
POINT (na úřadech, u České pošty, atd.),
územních samosprávních celků
bezúplatným nahlížením do katastru prostřednictvím
 informaci
o
konání
příštího
zasedání
webových aplikací na internetových stránkách:
zastupitelstva obce
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), kde lze získat
informace o parcelách, domech, bytech a stavu
3.Zastupitelstvo obce pověřuje
řízení v KN s náhledem do map včetně ortofota.
 starostu obce k vyvolání jednání s Lesy ČR s.p.
ohledně dohody o úhradě nákladů na zaměření
společné vlastnické hranice mezi obecními a
Vodné a stočné na rok 2013
státními lesy
Cena vodného:26,02 Kč/m3 + pevná slož.415,-Kč
Cena stočného:37,69 Kč/m3 + pevná slož. 584,-Kč.
4. Zastupitelstvo obce ukládá
 starostovi obce zveřejnit kalkulaci vodného a Jedná se o ceny bez DPH. Výslednou cenu tedy
ovlivní pouze vyšší sazba DPH od 1.1.2013.
stočného na rok 2013 na úřední desce
 starostovi obce pozvat na příští, popřípadě
přespříští zastupitelstvo OLH, který seznámí
zastupitelstvo obce s hospodařením v obecních
Myslivecké sdružení „Černý les“Horní
lesích za rok 2011 a 2012
Dvořiště
 hospodářce obce zpracovat v určeném termínu Hlavní náplní myslivců není jen lov, jak si mnozí
veškeré podklady, sestavy pro inventarizaci nezainteresovaní myslí, ale především péče o zvěř a
majetku
její ochrana. Péče o zvěř probíhá hlavně v zimním
 starostovi uplatnit návrh na zapsání obecních
lesů vůči katastrálnímu úřadu v zákonné lhůtě

Informace o vyhlášení volby prezidenta
Volba prezidenta se koná v pátek 11.ledna 2013 od
14.00 hod. do 22 hod. a v sobotu 12.ledna 2013 od
08.00 hod. do 14.00 hod. Případné II.kolo se bude
konat ve dnech 25.ledna a 26.ledna 2013. Volební
okrsek pro občany obce byl stanoven na OÚ Horní
Dvořiště – obřadní místnost.

Oznámení
o zrušení katastrálního pracoviště Kaplice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že
dnem 31.3.2013 končí svoji činnost Katastrální
pracoviště Kaplice, Náměstí 45, 382 41 Kaplice,
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období, kdy zvěř strádá úbytkem přirozené potravy
a je právě na myslivcích, aby tento nedostatek
vyrovnali. Zakládáním sena a obilí do krmelců
několikrát týdně, při hlubokém sněhu a velkých
mrazech vlastně udržujeme zvěř při životě.

srnčí zvěře, potom také na materiál k opravě
krmelců a dalšího mysliveckého zařízení. Největším
svátkem pro myslivce bývaly podzimní hony, ale
pro velký úbytek drobné zvěře jsou nynější hony jen
procházkou přírodou, na nichž se setkávají známé
tváře a kdy se vzpomíná na doby, kdy bylo této
zvěře dostatek a mysliveckého vyžití více. I když
máme více fyzické práce než loveckého vyžití,
nelitujeme toho a jsme rádi, že můžeme svým dílem
přispět k ochraně a k obnově naší krásné přírody.
I nadále Myslivecké sdružení nabízí k prodeji srnčí
zvěřinu „ Zájemci mohou volat p. Jiřímu Sivokovi
ml.na tel. 607778120, 724290591.
Myslivecké sdružení bude pořádat dne 23.2.2012
tradiční bál „Poslední leč“, v restauraci na nádraží.
Všichni jsou srdečně zváni.
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
2013 hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, rodinné i
pracovní spokojenosti a řadu nezapomenutelných
zážitků v přírodě.
Za myslivecké sdružení „Černý les“ v Horním
Dvořišti.
Petr Menzinger

Myslivci našeho sdružení se velmi pečlivě starají o
zvěř v těchto zimních měsících a každoročně
zkrmí několik metrických centů obilí a sena.
Ochranou zvěře se rozumí hlavně tlumení zvěře
škodné, jako jsou např. lišky, vrány, straky. Tato
škodná zvěř nadělá veliké škody především v
jarních měsících, kdy se líhnou mláďata zpěvných
ptáků, zvěř srnčí klade srnčata. V tuto dobu
potřebuje zvěř tu nejlepší ochranu a je na
myslivcích, aby jim ji poskytli. Dalším bodem naší
Začátek adventu a rozsvícení vánočního
činnosti jsou brigády. Při této práci nám velmi
stromu.
aktivně pomáhají rodinní příslušníci a několik
přátel myslivosti, kterým není osud naší přírody Stopu adventní liturgie lze nalézt již v polovině
lhostejný.
5.století v Ravenně. Teprve v polovině 6.století se
objevuje také v Římě. V obou případech byl advent
chápán jako příprava na slavení Narození Páně.
Naproti tomu v Gálii vlivem iroskotských misionářů
získala adventní doba postní ráz a byla chápána jako
kající příprava na druhý příchod Kristův na konci
času. Z adventní mše bylo vypuštěno Gloria a
užívala se postní fialová barva mešních rouch. Něco
z těchto postních obyčejů proniklo ve 12.století i do
římské liturgie; především už zmíněné vynechání
Gloria a liturgická barva. Postní ráz adventu se však
v Římě neprosadil. Západní církve slavila různý
počet (4 až 6) adventních nedělí. Papež Řehoř
Veliký stanovil čtyři adventní neděle. Přestože
francký král Pipin III.stejně, jako jeho syn Karel
Dále se naši členové podílejí na organizaci Veliký, nařídili v celé říši dodržovat papežovo
kulturních akcí. Část takto vydělaných peněz ustanovení, čtyři adventní neděle se prosazovaly jen
investujeme k nákupu obilí pro krmení bažantů a velmi zvolna. Zdá se, že teprve v 10-11-století se
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čtyřtýdenní advent ujal v celém galskofranckém
prostoru. Tolik trochu odborné historie.
Advent je čas zklidnění. Odpovídalo to životnímu
stylu našich předků za dlouhých prosincových
nocí. Dnes je však advent komerčně využíván, a
proto o něm jako o době ztišení lze mluvit jen v
prostředí křesťanských tradic.
V letošním roce připadl začátek adventu na neděli
2.prosince. Již podruhé se přípravy akce spolu s
kulturní komisí obce ujalo sdružení Dvořišťan. Tak
jako v loňském roce strom porazili a postavili na
místo určení před obecní úřad již v sobotu naši
dobrovolní hasiči. Ke zdobení vánočního stromu
jsme se sešli v neděli ve 13 hodin. Po nezbytném
zajištění žebříků jsme se pustili do díla. Letos se
zdobení nejvyšších pater vánočního stromu ujal
sám starosta ve spolupráci s několika odvážlivci.

Dětem se vystoupení povedlo, děkujeme!

Sváteční atmosféru doplnil i krásný adventní věnec
z dílny Heleny Krištofové. Též díky. Adventní věnec
s námi poputuje na všechna adventní setkání
Dvořišťanu.
Po krátkém projevu pana starosty se stromeček
rozzářil. Je krásný a přejme si, ať přinese pohodu a
klid do všech našich domovů.
Pro zajímavost : vypilo se 25 litrů svařáku a 20 litrů
dětského punche, sušenky a perníčky se snědly
všechny. Děkujeme všem za příspěvek na
občerstvení a za účast.

Koncert u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu
V podvečer první adventní neděle se v zasedací
místnosti OÚ konal koncert u příležitosti rozsvícení

Ostatní vázali, podávali
ozdoby a věšeli je na
stromeček tak, aby se
spodní část mohla opět
dozdobit večer přinesenými
ozdobami
ostatních
spoluobčanů a hlavně dětí.
Pomohla i těžká technika.
Všem zúčastněným díky.
A počasí nám také přálo.
Nepršelo, nesněžilo, jen
mrzlo, ale to se dalo
vydržet.

vánočního stromu. Adventní čas nám přišly
zpříjemnit děti z pěveckého sboru ze ZŠ TGM pod
vedením p.Tomanové, která tuto akci zorganizovala.
Hostem večera byl smyčcový orchestr Český
Krumlov, s nímž děti zazpívaly vánoční písně.

Atmosféra byla úžasná a všichni učinkující
sklidili velké ovace. Moc děkujeme za krásný
Vystoupení dětí z naší
školy, pod vedením Mgr.
Leony Vejsové bylo v
letošním roce v rychlejším
rytmu a tak jsme si všichni podupávali do taktu.

zážitek!
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Mikulášská nadílka
Také letos 5. prosince přišel za dětmi z naší
vesnice Mikuláš s anděly 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. Jen co
vstoupil Mikuláš se svojí družinou, velká část dětí
měla strach v očích, přestože čerti stáli v pozadí,
aby se děti tolik nebály.

Všichni společně zazpívali písničku a tak se mohlo
začít s nadílkou plnou dobrot za odměnu všem
hodným dětem.

školáka do pytle a už už ho odnášeli do pekla.
Cestou však děti začaly slibovat poslušnost, čertům
se jich zželelo a vrátili je zpět do třídy. Po rozdané
nadílce se Mikuláš a jeho družina rozloučili a školu
opustili.

Za soumraku vyrazily nebeské i pekelné bytosti za
dětmi do jejich domovů. A jak byly překvapeny: ve
škole velcí hrdinové, doma po setmění
oukropečkové.

Mikuláš, andělé 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 a
panu J.Německému, P. Matějkovi, paní M.
Kremlové a M. Houdkové za pomoc při mikulášské
nadílce.

Pravé pozdvižení nastalo, když čerti přišli do
školní třídy, kde ukázali svoji pravou tvář. Mnozí
Luboš Kreml
školáci byli tak vystrašeni, že se dávali do breku.
Ještěže Mikuláš a andělé přidržovali čerty na uzdě.
P.S. Za rok se opět těšíme na shledanou!!!!!!!!!
Jeden po druhém Mikuláši zpívali a říkali
básničky. Pokud nebyli čerti spokojeni, vzali
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Blahopřejeme k narozeninám

Vánoční besídka mateřské a základní školy
Ve středu 19. prosince o třetí hodině odpolední
byla ve školce zahájena tradiční Vánoční besídka.
Natěšení rodiče i prarodiče se přišli podívat co si
pro ně jejich dětičky připravily. Děti ukázaly, co se
všechno ve školce stačily naučit. Zazpívaly,
zarecitovaly říkadla i básničky. Nechyběla ani
pohádka o Červené karkulce. Celé vystoupení bylo
velmi milé a příjemné pohlazení pro všechny
zúčastněné.
V sále na nádraží se v 17 hodin konala vánoční
besídka základní školy. Školáci předvedli vskutku
herecké umění v pohádce Durmanela. A jak už to v
pohádkách bývá, nakonec dobro zvítězilo nad zlem
a děti své vystoupení ukončily tradičními

v listopadu oslavili:
Marie Neužilová
Ladislav Maršán

81 let (*28.11.)
65 let (*08.11.)

v prosinci oslavili:
Helga Hönigová
Dana Nerudová

70 let (*04.12.)
60 let (*11.12.)

K narozeninám přejeme hlavně zdraví, hodně
radostí, alespoň trošku štěstí, pohodu a spokojenost.

Plánované akce
23.12.2012 Živý betlém v 16.00 hod. na návsi
vánočními koledami. Paním učitelkám i dětem, 24.12.2012 Půlnoční mše v kostele ve 21.30 hod.
které se opravdu snažily, patří poděkování za Leden, únor 2013 Soutěž o nejhezčího sněhuláka
nácvik obou besídek.
16.02.2013 Dětský karneval v sále na nádraží
23.02.2013 Poslední leč v sále na nádraží

Společenská kronika
Vánoce

Narození
Jiří Schwarz 10.11.2012

Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků,
a i když bude zlobit maličko,
pamatujte, že je to vaše štěstíčko.

K čemu využít sváteční čas?
Udělej si čas na myšlení, to je zdroj síly.
Udělej si čas na hraní, to je tajemství mládí.
Udělej si čas na četbu, to je setba moudrosti.
Udělej si čas na to, abys projevil přátelství, to
přináší radost.
Udělej si čas na snění, to tě povznese ke hvězdám.
Udělej si čas na lásku, to je radost ze života.
Udělej si čas na spokojenost, to je hudba duše.

Blahopřejeme rodičům:
Kateřině Frnkové a Jiřímu Schwarzovi
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Přivítejme nový rok s úsměvem
Anička sleduje maminku, která si na obličej nanáší pleťovou masku, a ptá se jí:
„Maminko, proč to děláš?“ Maminka odvětí, že proto, aby byla krásná. Za chvíli,
když si maminka masku smývá, Anička odvětí: „Vzdáváš to?“
Stěžuje si pan Holan po Vánocích v baru: „Manželka mi dala pod stromeček tričko.
A zase s břichem!“
Jde Pepíček ze školy, přijde domů a maminka mu řiká: 'Pepíčku zapal stromeček!' Po chvilce přijde
Pepíček a ptá se: „A svíčky taky?“
„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každý, fakt každý Vánoce,” říká spolužákům
Vašek. „Co, prosím tě?” „Stojan.”

Pranostiky na prosinec
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v
běhu.

Pranostiky na leden
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

POZVÁNKA
V podvečer dne 23.12. 2012 jste všichni srdečně zváni na „ŽIVÝ BETLÉM“!
Začínáme v 16:00 h na návsi. Občerstvení zajištěno.
Staňte se na malou chvíli poutníky

a připomeňte si s námi zrození Ježíška
uprostřed kouzelné atmosféry vánočních
svátků…
Přijďte 23.prosince v 16:00 na náves
a zažijte s námi jedinečné představení
Živého Betléma.
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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech adventu začínají naše
myšlenky směrovat k Vánocům a konci
roku. Dovolte, abych Vám jménem
vedení obce, zaměstnanců obecního
úřadu a zastupitelů popřál klidné a
spokojené prožití tohoto období a do
nového roku především zdraví. Buďme
k sobě ohleduplní, laskaví a tolerantní
po celý nastávající rok. Važme si
vánoční pohody, kterou prožíváme v
rodinném kruhu svých blízkých.
Darujme si hlavně lásku a porozumění
pro šťastný a spokojený život nejen
známých, ale i ostatních lidí.
Kemény Zdeněk – starosta obce
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční

ve čtvrtek 27.12. 2012 od 16.00 hodin.

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 1. čísla v r.2013 : 20.2.2013
Evidenční číslo MK ČR E 19945
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