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Vážení spoluobčané,
letos naposled přinášíme informace o tom, co se v naší obci
událo. Snad si i v předvánoční době najdete chvilinku pro
přečtení zpravodaje. Zastavme se a nedělejme z Vánoc
nákupní horečku a chaos, ale užijme si pohodu s rodinou.
Tyto okamžiky jsou tak vzácné, že se nemusí už nikdy
opakovat. Proto hledejme nejprve v srdci, jak si je vlastně přejeme prožít. Jen na nás záleží, jak
budou vypadat. V první adventní neděle byla příjemným překvapením poměrně velká účast
občanů i dětí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Vždyť společné vzájemné setkávání lidí,
jejich upřímnost a pohoda při podobných příležitostech je známkou toho, že nám na dobrých
vztazích se svými přáteli i spoluobčany stále ještě hodně záleží. Přejeme všem krásné svátky plné
pohody, lásky, prozářené tím, že nejste sami, ale s lidmi, které máte rádi. Děkujeme za přízeň a
těšíme se na setkání v příštím roce.
Usnesení č. 24
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 21. 11. 2013
1.Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
cenu vodného na rok 2014 ve výši 26,02 Kč +
pevná složka vodného 455,- Kč a dále cenu

stočného 37,69 Kč + pevná složka stočného 651,- Kč,
ceny jsou uvedeny bez DPH
rozpočtové opatření č. 7/2013
rozpočtové opatření č. 8/2013
rozpočet obce na rok 2014 jako přebytkový dle
přílohy (závazné ukazatele rozpočtu), kde jsou
celkové příjmy ve výši 6 425 000,- Kč, celkové
výdaje ve výši 6 314 996,- Kč a financování 110
004,- Kč
směrnici o tvorbě a užití sociálního fondu (FKSP)
č. 2/2013, která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014
rozpočet FKPS na rok 2014
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žádost firmy REVENGE, a.s. ohledně umístění
sběrného kontejneru na použité oděvy, obuv a
hračky na pozemku obce
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o provedené kontrole ČIŽP v
obecních lesích
informaci
o
převodu
majetku
DSO
Vyšebrodsko (obecní rozhlas, dětské prvky) do
vlastnictví jednotlivých obcí k 01. 01. 2014
vnitřní směrnici č. 1/2013 - Provozní řád
dětského hřiště
informaci o schválení podání žádosti DSO
Vyšebrodsko do POV na rok 2014 ohledně
doplnění obecních mobiliářů
informaci o přípravách na inventarizaci
informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce
3.Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi obce zveřejnit kalkulaci
vodného a stočného na rok 2014 na úřední desce
ukládá hospodářce obce zpracovat v termínu
do 13.12.2013 veškeré podklady, sestavy pro
inventarizaci
pověřuje starostu obce k zahájení úkonů k
prodeji části pozemku parc. č. 191/1 v k.ú. Horní
Dvořiště

Vodné a stočné na rok 2014
Cena vodného 26,02 Kč/m3 a stočného 37,69
Kč/m3 se v r. 2014 nemění. Dochází pouze ke
zvýšení ceny pevných složek u vodného ze
415,-Kč na 455,- Kč a u stočného z 584,- Kč na
651,-Kč. Jedná se o ceny bez DPH.

Informace o kontrole v obecních lesích
Kontrola České inspekce životního prostředí v
obecních lesích proběhla ve dnech 18.10. a
31.10.2013.
Předmětem
kontroly
bylo
dodržování ustanovení právních předpisů
týkající se funkcí lesa jako složky životního
prostředí na pozemcích ve vlastnictví právnické
osoby Obce Horní Dvořiště, která hospodaří na
lesních pozemcích o celkové výměře 199,23 ha,
z toho porostní plocha je 196,62 ha. V současné
době lesy Obce H.Dvořiště zasahují do
katastrálních území Jenín, Horní Dvořiště a

Svatomírov. Hlavní část lesního majetku se nachází v
lesním komplexu „Černý les“ a menší část v
komplexu lesa, který leží mezi státní hranicí s
Rakouskem. Nejvíce plošně zastoupenou dřevinou je
SM, BO, BR, BK. Hlavní dřevinou je SM, následuje
BO, BK, BR, MD. Ostatní dřeviny jsou zastoupeny v
menší míře. V rámci kontroly byla předložena lesní
hospodářská evidence, která je řádně a podrobně
ručně vedena v hospodářské knize, týkající se plnění
závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a
provedené obnovy lesa. V těžebních zásazích má
obec i ke konci lesního hospodářského plánu
dostatečné rezervy pro další případné nahodilé těžby.
V rámci venkovní pochůzky nebyl ve smrkových
porostech zjištěn výskyt stojících kůrovcových
stromů. Oplocenky, které byly kontrolovány, byly
plně funkční a porosty v nich bez okusu zvěří. Na
základě Protokolu o kontrolním zjištění, kdy nebyly
zjištěny nedostatky, či porušení právních předpisů,
týkajících se funkcí lesů, nebude s kontrolovanou
osobou Obcí H.Dvořiště zahajováno správní řízení.

Začátek adventu a rozsvícení vánočního
stromu
Advent začíná první nedělí adventní, tedy nedělí
mezi 27.listopadem a 3.prosincem. Konec adventu
pak představuje západ slunce Štědrého dne.
Liturgickou barvou je fialová. Třetí neděle adventní
se nazývá Gaudete a v liturgii je dovoleno užít barvu
růžovou. Pravoslavná církev dodržuje až dodnes
šestitýdenní advent, který trvá od 15.listopadu do
24.prosince, a to jako období půstu. U pravoslavných
advent není začátkem církevního roku. Na Východě
začíná církevní rok už 1.září.
V západní tradici je advent také dobou 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.
Významným symbolem adventu je adventní věnec
ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních
nedělí. Děti otvírají obvykle adventní kalendář. V
současnosti se jednotlivé adventní neděle označují
jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto
označení je čistě komerční a nemá nic společného s
křesťanskou tradicí. Cílem tohoto označení je pouze
povzbudit komerční pojetí Vánoc a podpořit
zákazníky v nakupování vánočních dárků a potravin.
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V naší obci se na první adventní neděli, již
třetím rokem, o zdobení vánočního stromu, jeho

Některé z těch tradičních i novějších nám zazpívaly u
stromečku děti z naší školy pod vedením Mgr. Leony
Vejsové. Můžeme jen s radostí konstatovat, že jejich
vystoupení získávají na kvalitě a všem se moc líbilomoc děkujeme. Po krátkém projevu pana starosty se
stromeček rozzářil. Sešlo se nás kolem 90 dospělých
a přes 40 dětí. Všem děkujeme za účast a přejeme
šťastné a pohodové vánoční svátky.

Mikulášská nadílka
umístění na návsi a program postaralo volné
sdružení Dvořišťan společně s obcí a
dobrovolnými hasiči. V neděli 1. prosince
odpoledne se sešla hrstka členů a ozdobili strom,
který už v pátek postavili hasiči. Po ozdobení
pak zbyl jen čas na uvaření svařáku a čaje. Když
se začalo stmívat, scházeli se rodiče s dětmi i
ostatní občané u stromku. Připraveny byly teplé
nápoje pro zahřátí, ochutnávaly se nabízené
cukrovinky. Každý, kdo chtěl pověsit vlastní
ozdobu na stromek, měl šanci. Česká hudební
tradice se může pochlubit výjimečným počtem
kvalitních adventních písní.

Rok se s rokem sešel a máme tu opět jedno z
nejkrásnějších období v roce – advent. K adventnímu
období patří i mikulášská nadílka. V předvečer
svátku svatého Mikuláše se naší vsí rozléhalo řinčení
čertovských řetězů a cinkání zvonku Mikuláše.
Mikuláš s čerty a andělem navštívil rodiny s dětmi v
naší vesnici. Některé děti se bály čertů, ale většina z
nich přislíbila Mikuláši poslušnost a za básničku
nebo písničku dostala nadílku.

Tímto večerem však Mikuláš své putování za dětmi
neukončil. Druhého dne ráno dorazily nebeské i
pekelné bytosti do naší školy.
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Tři půlkulatá výročí

Jako každý rok děti v mateřské škole poslušně
seděly a se strachem v očích očekávaly Mikuláše
s čerty a anděly. Po společně zazpívané písničce
dostal každý balíček plný dobrot. Poté vtrhli
čerti do školní třídy a nastalo pravé čertovské
pozdvižení. Přicházející Mikuláš s anděly čerty i
děti zklidnil a školáci mohli jeden po druhém
zazpívat písničku nebo říci básničku. Zlobivým
dětem Mikuláš s čerty pohrozil, hodné pochválil.
Po rozdané nadílce se „svaté i nesvaté“ bytosti
rozloučily a školu opustily. 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, panu J.
Německému, P. Matějkovi, M. Tymkovi, paní
M. Kremlové a A. Dolné za pomoc při
mikulášské nadílce.
Luboš Kreml

P.S. Za rok se opět těšíme
na shledanou.

Pavel Mörtl
Posledních třetina letošního roku je v novodobých
dějinách Horního Dvořiště spojena s třemi událostmi,
které ovlivnily životy tehdejších obyvatel. Koncem
září 1938 prožívalo jihočeské pohraničí dramatické
chvíle, spojené s bezprostředním ohrožením státu ze
strany nacistického Německa. Státní hranici od
června 1938 překračovaly ozbrojené skupinky
sudetoněmeckých
ordnerů
(Freikorpsu),
aby
vyvolávaly nepokoje a narušovaly veřejný život
českého obyvatelstva. Červnové volby vyhrála v
pohraniční Henleinova Sudetoněmecká strana a v
dalších měsících
záškodnická činnost ordnerů
výrazně narostla. Takřka denně , hlavně v noční době,
nacistické bojůvky přepadaly stanoviště Stráže
obrany státu - SOS, která byla povolána k
bezprostřednímu střežení hranice. Střelba a výbuchy
granátů se ozývaly od září u Hojné Vody v
Novohradských horách, Pohoří na Šumavě, v okolí
Cetvin, Tiché, Malont, Rychnůvku, Kaplických
Chalup i Studánek a Mlýnce. Ani Horní Dvořiště
nezůstalo ušetřeno a proto jedno družstev SOS bylo
umístěno do bezprostřední blízkosti hranice nad obcí.
Třináct členů družstva SOS za pomoci českého
železničáře Šimka vytvořilo při okraji lesa s
výhledem k hranici mělké okopy a zřídli nedaleko
pozorovatelnu. 19. září došlo k prvnímu útoku
nacistických fanatiků, jichž bylo podle neověřených
údajů několik desítek. Naši sosáci se ubránili a pro
lepší přehled o situaci v dalších dnech natáhli na noc
před své stanoviště na provázcích zavěšené prázdné
konzervy (starý válečnický fígl) .Při dalším útoku byl
těžce zraněn pomocný finanční dozorce Ladislav
Krch (průstřel ramene), který u financů sloužil
nepříliš dlouho. Podle pamětníků to byl zcela
regulérní frontový boj, včetně použití granátů. 23.
září pak byla úplně zastavena železniční doprava přes
hranici. V tytéž dny došlo k přepadení cetvinské
celnice, kde vedl ordnery bývalý příslušník
československé Finanční stráže německé národnosti
Oskar Kohl, který přeběhl v uniformě a se zbraní do
Rakouska. Cetvinský střet přinesl dvě oběti na naší
straně a patřil, vedle konfliktu ve Vyšším Brodě, k
těm nejprudším. Do 10. října 1938 byla velká část
našeho
pohraničního
území
připojena
k
Velkoněmecké říši a státní hranice se posunula až na
kaplické nádraží.

Se železniční stanicí Horní Dvořiště souvisí
významná událost, vztahující se ke vzniku
Československa v roce 1918. Jak víme, po vyhlášení
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samostatné ČSR 28. října 1918 německé
obyvatelstvo pohraničních oblastí odmítlo nový
svobodný stát a dožadovalo se připojení
takzvanému Německému Rakousku. To mělo
být nástupnických státem po rozpadlé rakouskouherské říši a rakouští politikové očekávali, že
jim vítězové 1. světové války umožní ustavit
velký státní celek s veškerým německy
hovořícím obyvatelstvem. Na podporu těchto
separatistických snah vznikaly v mnoha obcích
pohraničí jednotky Volkswehru, složené z
bývalých vojáků – Němců, připravených klást
ozbrojený odpor v případě, že dojde v obcích k
převzetí státní správy československými úřady.
K tomu došlo v průběhu listopadu a do Horní
Plané, Volar, Prachatic, Č. Krumlova a Kaplice
muselo být povoláno československé vojsko.

Jindřich Kniha, aby zjistil, jaká je ve městě situace.
Poté se vzdálil na nádraží. Celou vojenskou akci řídil
setník (kapitán) Vincenz (Čeněk) Sagner ( ano ten, z
nějž J. Hašek udělal ve Švejkovi nadutého a
omezeného rakouského oficíra) a vojáky vedli ke
Kaplici důstojníci Urban, Lacina, Pavel a Macháček.
Během středečního dopoledne byla Kaplice za
„vydatné střelby“ z obou stran obsazena. Část našich
vojáků měla za úkol obsadit území až k rakouské
hranici, což se také stalo. Neobešlo se to bez
konfliktů (například střelba v okolí Dolního Dvořiště
a Certlova – Rybníka), protože z rakouského Lince
stále přijížděli emisaři, tvrdící, že zábor území je
neoprávněný. Vlak číslo 8885 po jistých obtížích
dorazil 4.prosince až na nádraží v H. Dvořišti
(správněji Heršláku) a hranice se konečně dostala
pod vojenskou kontrolu. Bylo to nutné i proto, že
přes tuto železniční stanici se plánoval příjezd
zvoleného presidenta T.G. Masaryka do vlasti. Takže
rota setníka Urbana trvale zůstala v H. Dvořišti, aby
zajistila průjezdnost trati do Kaplice a část vojáků
odjela „ z Cártlí elektrickou tramvají obsadit Vyšší
Brod“.
pokračování v příštím čísle

Blahopřejeme
k narozeninám

v listopadu oslavili:
Marie Neužilová
82 let
Elizabeta Kollárová 75 let
Vlasta Bláhová
70 let
Oldřiška Köhlerová 70 let
František Tripes
65 let
Magdaléna Kútzka 60 let
pomocný dozorce Finanční stráže Ladislav Krch,
postřelený při obraně hranic v září 1938 u Hor.
Dvořiště

v prosinci oslavili:
Marie Figurová
Antonín Vaněk
Jarmila Lendacká

V Kaplici nechal starý okresní hejtman
J.Schöbel zajmout československého nástupce
Benno Kaskeliniho, který byl Volkswehrem
deportován do Lince. Proto v noci z úterý 3. na
středu 4. prosince přijela na kaplické nádraží
jednotka českých příslušníků bývalého 91.
pěšího rakousko-uherského pluku a nad ránem
„bojovým řádem“ vyrazila ke Kaplici. Den před
tím vyrazil do Kaplice v převlečení setník

(*28.11.)
(*26.11.)
(*01.11.)
(*29.11.)
(*04.11.)
(*02.11.)

87 let (*18.12.)
75 let (*14.12.)
65 let (*19.12.)

Budiž pravdou dávné rčení,
stár že člověk nikdy není,
když se cítí v duši mlád,
život umí užívat.
Ať Vás vše tak stále baví,
jen to dobré, hodně zdraví.
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Poděkování
Chtěli bychom prostřednictvím zpravodaje
poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a
postavili a vyzdobili vánoční strom uprostřed
návsi, který nám po celou dobu adventu a
vánočních svátků navodí příjemnou atmosféru v
naší obci.
Jiřina a Jiří Maršánovi

Plánované akce
22.12.2013 Živý betlém v 16.30 hod. na návsi
24.12.2013 Koncert v kostele ve 21.30 hod.
22.02.2014 Poslední leč v sále na nádraží

Soutěž o nejhezčí, tradiční českou,
venkovní, vánoční výzdobu domu a
bytu
-vyhlašuje opět po roce kulturní komise obce
-

zahájení soutěže proběhlo dne 1.12.2013
ukončení soutěže proběhne dne 21.12.2013
ráno
- hodnocení komise bude 21.12.2013
- v odpoledních hodinách
- vyhlášení výsledků bude dne 22.12.2013 na
náměstí po akci „živý betlém“
Ceny: 1. místo: 1.000,- Kč
2. místo: 500,- Kč
3. místo: 250,- Kč
V minulém čísle se vloudil šotek do tisku a byl
chybně uveden rok, kdy probíhá soutěž o
nejhezčí vánoční výzdobu domu a bytu. Tímto
se velice omlouváme.

Pozvánka na štědrovečerní koncert

Pranostiky na prosinec
4.Po svaté Baruši střez nosu i uší!
4.O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4.Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok
hodně trávy.
13.Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
13.Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
13.Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození,
takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12
měsíců)
13.Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
24.Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom
blátem oplývá.
24.Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně
slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i
otavové.
24.Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok
jistá.
24.Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
24.Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok
úrodný.
24.Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka
slepičky.
31.Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr
zavěje, není na vína hrubé naděje.
31.Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra
nenapadne zlato.
31.Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého
vína pořídku.

Do nového roku s úsměvem
Jaký je rozdíl mezi klokanem a člověkem?
Klokan si může vyskakovat i s prázdnou kapsou.
Víte, jak z vás žena udělá milionáře?
Lehce, ale musíte být před tím miliardářem.
Kde je největší diskriminace?
Mezi čísly - ani jedno si není rovné.
Povídají si dva kamarádi: "Ty nemáš nepříjemnosti s
manželkou, když se vrátíš domů pozdě v noci?"
"Ne. Já se s ní vždycky vsadím, že přijdu brzo, a ona
má pak radost, že vyhrála."

Přijďte si společně zazpívat a vánočně se
naladit dne 24.12.2013 ve 21:30 hod. do
kostela Sv. Michaela v naší obci, kde se bude
konat koncert dobrovolných zpěváků a
rodiny Krutských z Vyššího Brodu.

"Koupil jsem snoubence pod stromeček briliantový
prsten" - "Tos jí nemohl koupit něco levnějšího, třeba
televizor?" - "A ty už jsi viděl falešný televizor?"
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Půjdem spolu do Betléma ….

Přijďte se podívat na

Živý betlém
22. 12. 2013
v 16,30 hod na návsi
PRODEJ KAPRU BUDE V NEDĚLI DNE
22. 12. 2013 po 13:00 hodině
PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
PŘEDNOSTNĚ BUDOU OBSLOUŽENI OBČANÉ, KTEŘÍ SI KAPRA OBJEDNALI
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VE STEJNÝ DEN SE BUDOU VYDÁVAT I
OBJEDNANÉ VÁNOČNÍ STROMKY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
prosincové číslo obecního zpravodaje je poslední, který nám oznamuje příchod dvanáctého, a tedy
posledního měsíce letošního roku. Pro některé to je období zklidnění, adventu a duševní pohody. Jiní
naopak trpí nedostatkem času, protože v práci se musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánované.
K tomu ještě nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a napéct cukroví. Někdy to je pěkný shon a mnozí
z nás, ale především ženy, si možná oddychnou až po štědrovečerní večeři. Věřím, že rozsvícený
stromeček a radost z rozdaných dárků bude pro nás odměnou a potěšením.
Pro všechny školáky jsou Vánoce ve spojení s prázdninami a zimními radovánkami vítaným dárkem za
školní „trápení“. Vánoce jsou však také časem, kdy si připomínáme tradice a kdy zaznějí koledy. Ani na
to bychom neměli zapomínat. Doufám, že i vánoční strom uprostřed návsi pomůže vytvořit příjemnou
vánoční atmosféru v naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a stresu. Přeji vám
také, abyste Vánoce prožili v klidu a v pohodě se svými blízkými a setkali se s mnoha dobrými lidmi.
Zdeněk Kemény, starosta obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na pondělí 30.12.2013
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 1. čísla v r. 2014 : 20.2.2014
Evidenční číslo MK ČR E 19945
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