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Vážení spoluobčané,
společností hýbe téma uprchlíků. Jsme malá pohraniční obec a jistě jste si všimli, že tudy denně projíždí
policie a provádí kontroly na hranicích v Českém Heršláku a na nádraží. Více o tomto tématu si můžete
přečíst níže v příspěvku od p.Jirsy-senátora a starosty Hluboké nad Vltavou.
S blížícím se koncem roku nás čeká opět práce na přípravě rozpočtu na rok 2016, který se budeme snažit
předložit ke schválení zastupitelstvu jako vyrovnaný. V plánu je spousta akcí a projektů, ale jejich
realizace připadá v úvahu jen za předpokladu, že na ně zajistíme finanční krytí. V žádném případě se
nebudeme pouštět do nějakého ekonomického dobrodružství. Snažíme se o zkvalitňování života v naší
obci, a to nejen pomocí rekonstrukcí obecního majetku, ale také zlepšením kulturně-společenského
života našich občanů. Přejeme hezký barevný podzim, pohodovou atmosféru a dobrou náladu. Před
nadcházejícím vánočním shonem si Vás dovolujeme pozvat na již tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, kde pak všichni společně za zvuku vánočních koled přivítáme nadcházející advent,
tedy dobu příprav a čekání na svátky vánoční.

Usnesení č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 4.9. 2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o úkolech uložených při minulém
zasedání zastupitelstva obce
 hospodaření v obecních lesích za rok 2014,
částečně za rok 2015 a plán hospodaření na rok
2016, tak jak předložil a přednesl OLH
 informaci o novém lesním hospodářském plánu
obecních lesů
 informaci o zrušení výběrového řízení na akci
„oprava lesní cesty Černoleská“
 rozpočtové opatření č. 11/2015, č. 12/2015 a č.
13/2015
 informaci o dokončujících investičních






dotačních akcích
informaci o připravovaném novém vlakovém
jízdním řádu
informaci o odkrytí vstupu do sklepení bývalého
pivovaru na návsi v Horním Dvořišti
informaci o pořízení nového územního plánu, dle
platné legislativy a zároveň pověřuje starostu
obce k zajištění celého administrativního procesu
informaci o plánované kontrole z Krajského
úřadu

Zastupitelstvo obce :
 zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Luboše
Kremla, a to od 04. 09. 2015
 souhlasí s výměnou dlažby a zbývajících
nevyměněných oken na budově obecního úřadu a
k zajištění celé akce pověřuje starostu obce
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Změna provozní doby Pošty v H.Dvořišti
Oznamujeme občanům, že od
1.10.2015 došlo ke změně provozní
doby Pošty v Horním Dvořišti takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00
13:00
08:00
12:30
12:30

- 11:00
- 17:00
- 11:00
- 17:00
- 14:00

Turnaj v PETANGUE

posvícenský koláč.
Všechny dodané vzorky byly vynikající a porota
měla těžkou úlohu s určením toho nejlepšího.
Nakonec byl jako nejlepší vzorek oceněn koláč
Heleny Noskové z Dasného, zejména za originalitu
řešení. Všichni účastníci byli za snahu oceněni
cenami, které věnovaly CB-auto, ZP MV,
kadeřnictví Lucie Pecháčková, Lesy Č.R.
Č.Krumlov a ČD Cargo. Zásluhou štědrých
sponzorů jsme nemuseli zvedat symbolické
startovné a na každého vyšla nějaká maličkost.
Nutno poděkovat panu Lubomíru Stlukovi z
Munic, který již tradičně vyhrál pohár o nejlepší
posvícenecké občerstvení svými luxusními
pečenými kachnami.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a příští rok
určitě zase na 6.ročníku v Horním Dvořišti.
JN

V sobotu 22.srpna se uskutečnil V Horním
Dvořišti již V. ročník turnaje v Petángue.
Zúčastnilo se 13 družstev z celého Jihočeského
kraje.Bojovalo se ve dvou skupinách a nejlepší
družstva se utkala ve finále o konečné umístnění.
Je spodivem, že nejlepší družstva se rekrutovala z
Šipkovaná a Stezka odvahy
těch nejstarších účastníků. Vítězem se stali
Dne
29.08.2015
se naše drobotina opět mohla
manželé Houskovi (77+76) z Č.Budějovic, kteří
ve finále porazili domácí pár Marie Vaňková s vydat po barevných fáborcích za dobrodružstvím a
otestovat si své znalosti v oblasti dětské literatury.
Františkem Koubou.
Děti si ve větších, či menších skupinkách vyrazily
na procházku a cestou plnily úkoly a odpovídaly
na otázky, které je zavedly do světa literárních
hrdinů pro nejmenší. Šlo jim to přímo parádně a
ukázalo se, že i přesto, že televize světu vládne, tak
postavičky z knížek mají stále své pevné místo v
srdcích našich maličkých.
Sotva se zešeřilo a děti se odebraly na svá lůžka,
vyrazili na procházku naopak naši dospělí. Cesta
vedla přes temné hvozdy, kde číhaly ukryté
postavy z Erbenovo Kytice. Strašidla a umrlci
strašili, lidé se báli a všechno dopadlo přesně tak,
jak mělo. Na závěr se strašidla s odvážlivci
Zároveň probíhal turnaj v petangue pro děti. společně pobavila nad sklenkou něčeho dobrého a
Sedm dětiček bojovalo o vítězství, které nakonec v klidu a beze strachu jsme se rozešli do svých
získal Daniel Nosek z Dasného. Celé sportovní pelíšků a brlohů.
Doufám, že se příští rok opět zadaří a my se
společně opět sejdeme, pobavíme, zasmějeme a
zakončíme tak další velké prázdniny.
Také bych ráda poděkovala všem, kteří se na akci
podíleli, ale i těm, kteří se s námi přišli pobát a
pobavit.
Vaše Terka Dašková

Několik zážitků z Makedonie,
říjen 2015, Tomáš Jirsa
/výsledek cesty senátora Jirsy do Makedonie,
konkrétně do oblasti makedonsko-srbské
hranice poblíž města Kumanovo/
Do
Makedonie jsem byl vyslán Senátem na
odpoledne bylo doplněno soutěží o nejlepší
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pozvání českého velvyslanectví, abych se na
vlastní oči přesvědčil o situaci „migračního
proudu“. Celý život pomáhám lidem, mám
sociální cítění, jsem věřící katolík, ale k tomu, co
jsem viděl v Makedonii, jsem musel přistupovat
jako chladný pozorovatel. Ostatně, kdyby to
nebylo tragické, tak je migrační proud bizarní:
Za prvé, všechny zúčastněné státy zcela veřejně a
flagrantně porušují primární právo EU. Až na
břehy Řecka dopravují migranty pašeráci. Na
území EU a dalších evropských států se jich ujímá
stát. Řecko je autobusy přepraví na makedonskou
hranici, tedy pošle je mimo EU. Makedonci je
nastrkají do vlaků s uzavřenými dveřmi a
převezou je přes území Makedonie na hranice se
Srbskem. Migranti přejdou přes hranici, nasednou
do srbských autobusů, které je odvezou do
Chorvatska nebo Maďarska, tedy opět do země
EU. A tyto státy pak migranty vezou do Německa.
Denně až pět tisíc…. Kancléřka Merkelová
udělala obrovskou chybu, že migrantům otevřela
náruč. Již dnes někteří němečtí zemští premiéři
říkají, že jejich (německé) zemské země jsou na
hranici kapacit a mluví o stavbě plotu. A pod
tlakem Německa udělali další chybu lídři EU,
když migrantům vzkázali, že si je země EU budou
rozdělovat kvótami. A tak proud migrantů neklesá.
Za druhé, naprostá většina migrantů nejsou akutní
uprchlíci z válečných zón, ale pokud jsou to
Syřané, jdou z táborů v Turecku a dalších relativně
bezpečných zemí. Dnes je však již zřejmé, že
minimálně polovina migrantů jsou kosovští
Albánci, Albánci, Afričané a lidé z dalších
relativně bezpečných zemí. Je tedy správné
nenazývat tyto lidi „uprchlíky“, ale “migranty“, ve
většině případů „ekonomičtí migranti“. Představa,
že tito lidé nastoupí do našich továren a pomohou
německému nebo českému hospodářství, o čemž
sní někteří politici, je zcela mylná. Včera jsem

četl, že Německo bude potřebovat 300 000 učitelů
němčiny, protože německy samozřejmě nikdo z
nich nemluví.
A za třetí, samotný migrační proud je bizarní.
Sluníčkoví lidé z celé Evropy se sjíždějí na
migrační trasu, aby migrantům rozdávali namazané
housky, petky s vodou a limonádami, oblečení,
boty, deky a spacáky, hračky pro děti. Migranti
vystupují z vlaku či autobusu, dělají na sluníčkáře
„viktorky“ (zvednuté prsty do V na znamení
vítězství), berou si jídlo, nějaké oblečení a
vydávají se na cestu. Šel jsem asi kilometr mezi
migranty a na vlastní oči vidím, jak po několika
stech metrech migranti zjišťují, že již nemají hlad
či žízeň a odhazují jídlo vedle cesty, ta nová bunda
nesedí a tak ji odhodí, do večera je daleko, tak
odhodí spacák…. Cesta do Srbska je lemována
tunami odpadků. Makedonské děti sbírají do
igelitových pytlů housky a chleby jako krmivo pro
domácí zvířata. S plnými pytli jídla procházejí
kolem sluníčkářů, kteří již mažou další bagety pro
další várku migrantů.

Zkoušel jsem se s některými bavit, anglicky trochu
mluví tak každý desátý, dvacátý. V jednom ze
stanů připravených pro odpočinek migrantů na
zemi obědvá skupina asi dvaceti lidí.
„Dobrý den, mohu se zeptat odkud jste?“
„Z Iránu.“
„Ale tam se neválčí.“
„To ne, ale jdeme za svobodou. Freedom,
freedom.“
„A kam jdete?“
„Chceme kvótu do Holandska.“
„Proč do Holandska?“

3

„Je tam největší freedom,“ říká žena zahalená v
černém čádoru.
Kdyby to nebyla katastrofa, tak je to bizarní
/znamenající „zvláštní, podivný“/ .
Otevřený dopis senátora premiérovi B. Sobotkovi
7. října 2015

Vážený pane premiére,
za posledních dvacet pět let jsem procestoval
téměř celý svět, mluvil jsem s politiky i s lidmi v
desítkách zemí, díky své funkci se pravidelně
setkávám také s představiteli tajných služeb i
kontrarozvědky, a ve svých padesáti osmi letech
mám tedy přirozenou lidskou zkušenost.
Jsem, bohužel, přesvědčen, že v současné migrační
vlně čelíme dosud nepoznanému nebezpečí
zhroucení bezpečnostních a sociálních systémů
celé Evropy i naší republiky. Bez nadsázky říkám,
že nezastavíme-li migrační vlnu, hrozí konec
evropské civilizace tak, jak ji známe.
Osobně a na vlastní oči jsem se seznámil s
proudem migrantů, ale i s rezignací evropských
států na azylový systém a dodržování zákonů v
oblasti bezpečnostní a migrační politiky.
Pravděpodobně se shodneme na tom, že
nadcházející zimní období snad zpomalí tempo
migrace a zároveň je tato zima poslední možností,
jak se připravit a zastavit proud migrantů, který
může být na jaře mnohonásobně větší než je
současná situace.
Vážený pane premiére, vyzývám Vás, abyste na
úrovni EU prosazoval níže uvedené návrhy, a neníli EU schopna akce, abyste tyto návrhy realizoval
v rámci ČR a jejích možností.
Je potřeba urychleně změnit zákony tak, aby
umožnovaly nasazení armády a policie pro
ochranu vnějších hranic (EU i ČR), dále je
potřeba zpřísnit postih za nepovolené překročení
hranice a umožnit okamžité vypovězení
ekonomických migrantů. Armádám zemí EU a ČR
je třeba dát takové pravomoci, aby mohly účinně
bránit masovému překračování hranic národních
států. Myslím, že je zřejmé, že musíme být
připraveni na minimálně dočasné zrušení
schengenského prostoru.
Součástí legální ochrany hranic a změn zákonů
musí být i možnost ochrany hranic stavbou
nepřekročitelných zábran. Nepřeji si to, ale může
to být nutností a musíme na to být legislativně i
logisticky připraveni. Případná hrozba krácení
bruselských dotací za nerespektování evropských
hodnot je bezvýznamná proti migrační hrozbě,
které nyní čelíme.
Na úrovni EU je nutné prosadit takové předpisy a

dohody, které umožní odtahování lodí migrantů do
země původu, včetně převezení případných
trosečníků do země nalodění.
Samozřejmě dosavadní návrhy EU o stabilizaci
situace ve válečných zónách, budování detenčních
zařízení na území zámořských států či podpora
zemí s uprchlickými tábory jsou nedílnou součástí
výše uvedených návrhů.
Vážený pane premiére, s plnou vážností se na Vás
obracím s prosbou i žádostí, abyste nadcházející
zimní období využil k ochraně hranic EU i ČR před
další a pravděpodobně mnohem větší migrační
vlnou.
S pozdravem

Historické okamžiky v naší obci r. 1956
Jednotné zemědělské družstvo bylo letos
rozmnoženo o 7 rodin, které se přistěhovaly z
brněnského kraje. Dále vstoupil znovu do družstva
Moka Martin, který v roce 1955 družstvo opustil.
Celkem je nyní ve družstvu 24 rodin s počtem
pracovníků 46. JZD hospodařilo na stejné rozloze
půdy jako v roce minulém, hektarové výnosy byly
následující: pšenice 12 q, žito 19 q, oves 11 q,
ječmen 11 q a brambory 132 q. Kontingenty: tvrdé
obilí 817 q splněno 124 q, brambory 625 q a
splněny 970 q. Povinné dodávky masa splněny
přes 100%, taktéž i dodávka mléka. V dodávce
vajec zůstalo JZD dlužno přes 50% vinou
nedostatečného zástavu nosnic. Pracovní jednotka
byla plánována 17,-Kčs, po roční bilanci bylo
vypláceno 17,50 Kčs. Z toho je zřejmo, že
letošního roku JZD hospodařilo o malé poznání
lépe, než v roce minulém.Pracovní morálka členů
celkem dobrá až na některé nové dosídlence, kteří
snad byli trochu zklamáni v novém působišti a
dosud se plně s družstvem nesžili. Všichni totiž
přišli z průmyslu a tak se těžko vžívali do
zemědělských prací.
Dosídlenci
Do zdejší obce přesídlilo z brněnského kraje 9
rodin, z nichž během roku zase 2 rodiny odešly,
takže pouze 7 rodin vydrželo trvale. Přesídlenci z
vnitrozemí, kteří přišli do zdejší obce a vstoupí do
JZD podílejí se na výhodách, které jsou jim
přiznávány. Dostávají příplatek od KNV na 1
pracovní jednotku v částce 4,-Kčs, každá rodina
dostane 1 krávu pod podmínkou, že zůstane v JZD
nejméně 3 roky, načež se stává jeho majetkem,
dále obdrží od JZD 1 vepře, kterého ovšem musí
při ev. vystoupení z družstva zase vrátiti. Stejně tak
dostane i přiměřený počet drůbeže.
Renovace domků
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Jelikož pro nové dosídlence nebylo ve zdejší obci
dostatek vhodných bytů, byly renovovány některé
domky, které ještě stály za to, aby byly opraveny.
Tak v samotném H. Dvořišti byly opraveny domky
č. p. 69, 72, 73 a v Č. Heršláku č. p. 10, 11, 15, 23,
25, 30 a 32. Do těchto domků nastěhovali se
především noví dosídlenci a do zbytku rodiny,
které neměly vyhovující byty.
Výstavby obce
Mimo již uvedené renovace začalo stavěti JZD
nový kravín pro 100 kusů dobytka. Rozpočet na
výstavbu je 950 000 Kč. Pro nedostatek materiálu
nebyl tento dokončen. Jeho výstavba bude
dokončena v roce 1957.
Povětrnost
Letošní rok byl z počátku dlouho chladný a vlhký.
Teprve počátkem žní se počasí trochu umoudřilo,
takže sklizeň mohla býti provedena za normálních
sklizňových podmínek. Podzim do konce října byl
poměrně teplý a suchý. V noci z 30. října na 1.
listopadu překvapila zdejší krajinu sněhová bouře,
při níž napadlo téměř 1/2 metru sněhu, který na
stromech přimrzl. Brzy nato dostavilo se několik
silnějších větrů a tak dílo zkázy ve zdejším polesí
bylo dokonáno: 4-5000 m3 polomů zůstalo v
lesích dle odhadu lesní správy po tomto vichru. Do
týdne se sníh ztratil a nový napadl až o Vánocích.

mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP
ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili
fotografii a podepsali příslušný formulář, který
dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které
vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a
dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával
podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod
nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR
průkaz v nové podobě vydat.

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jaroslav Ďurák
Miloslav Bolebruch
Helena Zimová
Jan Harazim

65 let (*17.09.)
60 let (*09.10.)
60 let (*13.10.)
60 let (*20.10.)
Pevné zdraví, hodně lásky,
spokojenost a pohodu,
šťastný život bez starostí
a vždy dobrou náladu.

Zdroj:OÚ

Upozornění Úřadu práce ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a
průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si
výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky
obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz.
Tento typ průkazu je odolný proti poškození a
chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady
jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR
(ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v
dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí,
kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud
neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na
klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a
vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na
konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35

Narození
Dalibor Luty

(*07.10.2015)

Přejeme Vám, aby nový človíček přinesl do Vaší
rodiny hodně lásky, smíchu a něhy.

Manželé Vajdovi
oslavili smaragdovou svatbu.
To rozhodující „ano“ pro společný život si řekli
Marie a Martin Vajdovi před 55 lety – 2. října
1960. Hodně lásky, zdraví a štěstí do dalších let
přejí dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Patří Vám dík za to, že jste pilně a poctivě
pracovali ve svých profesích a při tom dobře
vychovali své děti a vnoučata, ze kterých máte
zajisté radost.
Za obecní úřad se připojujeme ke gratulaci a
přejeme též pevné zdraví, hodně sil, lásky a úsměv
na tváři.
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Soutěž o nejhezčí tradiční českou
vánoční výzdobu
V letošním roce proběhne již 4. ročník soutěže o
nejhezčí vánoční výzdobu.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo si vánočně
vyzdobí svůj příbytek a zároveň upozornit, že
hodnotíme výzdobu nejen svítící – večerní, ale
klademe důraz i na vyzdobená okna a okolí domu
za denního světla.
Kulturní komise obce H.D.

pro další rozvoj mládežnické kopané v Jihočeském
kraji,“ zdůraznil hejtman Zimola.
O dovybavení 231 bezpečnými brankami, 118 o
rozměrech 3x 2 metry a 113 o rozměrech 5 x 2
metry, nyní požádalo celkem 79 jihočeských
mládežnických oddílů. První část dodávky bude
realizována letos, zbývající část pak v průběhu
roku 2016. Celková investice do tohoto projektu je
odhadována na přibližně čtyři milióny korun.
Zdroj: http://www.jirizimola.cz/

Místní fotbalový klub T.J. Sokol Horní Dvořiště
v letošním roce opětovně založil družstvo
Poděkování
přípravky a byl i úspěšný s žádostí o výše
T.J. Sokol Horní Dvořiště chce poděkovat touto uvedené bezpečné branky o rozměrech 3 x 2
cestou paní Aleně Keményové za velkorysý dar v metry, které mu byly fyzicky předány
podobě úklidu ve sportovních kabinách, kde v minulém týdnu.
v letních měsících proběhly stavební úpravy.

Bezpečné branky
Jihočeský kraj podpořil dvěma milióny korun
nákup bezpečných branek pro jihočeské
mládežnické fotbalové kluby. Poskytnutí dotace
pro Nadační fond na podporu fotbalové mládeže
z rozpočtové rezervy Jihočeského kraje již
schválili krajští zastupitelé.
„Branky, jejichž případný pád či převrácení
nikoho nezraní, jsou významným počinem pro
zajištění bezpečnosti na sportovištích v regionu.
Před třemi roky jsme byli prvními, kde se rozhodl
se touto problematikou zásadně vypořádat,“ uvedl
v této souvislosti jihočeský hejtman Jiří Zimola,
Pranostiky na říjen
který bezpečnost při sportování, ať už kopané,
cyklistice nebo lyžování, dlouhodobě podporuje.
Nynější projekt navazuje na úspěšnou realizaci
Teplý říjen - studený únor.
projektu Bezpečné branky z let 2011 a 2012, na Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele
němž se Jihočeský kraj podílel spolu s Jadernou
se dívá.
elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ. 138 V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
jihočeských fotbalových klubů tehdy získalo 276
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
bezpečných branek pro své mládežnické fotbalové
Opadá -li listí do polovice října, svatý Havel na
oddíly.
poli zastaví práci a bude mokrá zima.
Tyto certifikované branky o rozměrech 5 x 2 metry
jsou vyrobené z lehkých pevných materiálů a díky
zesíleným patkám nedovolují snadné převrácení a
Pranostiky na listopad
tím ani možné zranění. Určeny jsou pro mládež
v kategorii starších přípravek a mladších žáků.
Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou
„Aktivity nadačního fondu umožnily problematiku
slzu babího léta.
bezpečných branek nejen otevřít, ale i řešit. Tím se
O Martině po ledu - o Vánocích po blátě.
podařilo systémově podpořit nejen oddíly, které již
Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.
mládež měly, ale nyní i oddíly, které mládež Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat
doposud neměly, nebo ji měly pouze v kategorii
komáři.
žáci – dorost. Dovybavení klubů těmito
Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.
bezpečnými brankami je významným příslibem
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Pro dobrou podzimní náladu
Jdou tři chlapi do nebe a dostanou auto podle toho,
jak byli věrní své ženě.
První dostane trabanta, druhý fabii a třetí ferrari.
Po půl roce potkají první dva toho třetího, jak
smutně sedí na lávce, a ptají se ho: "Proč jseš tak
smutnej, když si jezdíš po nebi ve ferrari, co bys
ještě chtěl?"
"Hm, to je sice hezký, ale já jsem minulej tejden
potkal manželku na kolečkovejch bruslích!"
*****
Teorie je, když víme, jak na to, a přesto nic
nefunguje...
Praxe je, když všechno funguje, jak má a my
pořádně nevíme, jak je to možné...
U nás máme teorii pěkně provázanou s praxí: Nic
nefunguje, jak má a nikdo pořádně neví, jak je to
možné.
*****
Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 5.11.2015 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště na
konci každého sudého měsíce, tj. 6x v roce
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností,
nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 6. čísla v r. 2015 : 15.12.2015
Evidenční číslo MK ČR E 19945

7

Živý Betlém
Kdy: 20. 12. 2015,
v 17:00 hod
Kde: náves Horní Dvořiště
Opět po roce se sejdeme, abychom si společně
připomněli zrození Ježíška
a nasáli kouzlo vánoc.
Těšíme se na vás
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