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Vážení spoluobčané,
vítejte nad stránkami nového čísla zpravodaje, který opět přináší spoustu čtení ze života naší obce. Až
jím budete listovat a číst zajímavé články, určitě nevynechte důležité informace o ojedinělé akci: Živé
obrazy obce Horní Dvořiště 1938-1945, která nás čeká v květnu. V naší obci dojde k dopravním
omezením a předpokládá se též velký počet návštěvníků. Chtěli bychom tímto poprosit naše občany o
shovívavost a pochopení. Jednotlivé vojenské kluby představí historická válečná vozidla a techniku.
Zároveň naživo předvedou válečné události a tímto aktem připomenou obrovské a zbytečné lidské
utrpení války. Pamětníci se se svými silnými osobními příběhy stále hlásí o slovo a my ostatní můžeme
naslouchat, poučit se a šířit jejich zážitky dál a zároveň si přát, aby nebyly nikdy zapomenuty a nikdy se
již neopakovaly.
Jaro máme v plném proudu. Nepodléhejme jarní únavě a zaměřme se na radost, lásku, vděčnost, tvořivost,
klid a harmonii. Přejeme hezké zážitky z řady obecních i spolkových akcí, stejně jako domácí pohodu a
klid. A hlavně příjemné počtení na následujících stránkách.
 pasport místních komunikací a veřejnou
vyhlášku o zařazení pozemních komunikací
v k.ú Horní Dvořiště a Český Heršlák do
kategorie místních komunikací, tak jak ho
zpracovala firma PasProRea na konci roku
2017

Usnesení č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 01. 03. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za
rok 2017
 protokoly o účetní závěrce obce a
příspěvkových organizací obce škola, ZK) k
31.
12.
2017
včetně
vypořádání
hospodářského výsledku dle přílohy
 protokoly kontrol finančního a kontrolního
výboru za rok 2017 a protokoly
veřejnosprávní kontroly příspěvkových
organizací (škola, ZK) za rok 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 informaci o Zprávě výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 ze dne 20. 02.
2018
 informaci GDPR (General Data Protection
Regulation - Obecné nařízení na ochranu
osobních údajů )
 informaci o stavu tlaku vodovodu v
Nádražní ulici
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 informaci o veřejném projednání návrhu
nového územního plánu
 korespondenci manželů Ernekrových a
manželů Bukovských od posledního
zasedání ZO
 informaci o plánované akci Živé obrazy, tak
jak jí přednesl zastupitel Michal Lendacký
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce



Zastupitelstvo obce:
 ukládá starostovi obce, aby administrativně
zajistil případný prodej pozemku parc. č.
88/3 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře 68 m2
(zahrada ) a pozemku parc. č. 88/10 v k.ú.
Horní Dvořiště o výměře 96 m2 (trvalý
travní porost), předem určenému zájemci,
včetně návrhu ceny a výsledek předložil na
příštím zasedání zastupitelstva obce
 ukládá starostovi obce, aby nechal dle
doporučení ČEVaK a.s. zpracovat PD na
výměnu stávajícího vodovodního vedení v
Nádražní ulici (strana u kostela) a následně
požádal o dotaci na Krajském úřadě tak, aby
k realizaci akce došlo v roce 2019
 ukládá starostovi, aby do příštího konání ZO
předložil
návrh,
jakým
způsobem
odkanalizovat sportovní kabiny
 ukládá starostovi obce, aby veřejnou
vyhlášku o zařazení pozemních komunikací
do kategorie místních komunikací v k.ú.
Horní Dvořiště a Český Heršlák řádně
zveřejnil na úřední desce
 ukládá starostovi obce uzavřít s pořadatelem
akce „Živé obrazy“ SMLOUVU O DÍLO
ohledně zajištění akce po personální,
materiální a finanční stránce









pozemku parc. č. 2421/1 v k.ú. Horní
Dvořiště za úplatu 2 900,- Kč bez DPH
přistoupení obce HORNÍ DVOŘIŠTĚ do
Sdružení místních samospráv ČR na základě
§ 46 a § 84 odst.2 písm. e zákona o obcích č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky a ukládá starostovi obce
vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání
spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve
lhůtě
jednoho
týdne
od
jednání
zastupitelstva obce
smlouvu o poskytnutí peněžního daru s obcí
Malonty ve výši 20.000,- Kč na akci „Živé
obrazy obce Horní Dvořiště z let 1938 1945“
vystoupení z EUROREGINU ŠUMAVA
jihozápadní Čechy a ukládá starostovi, aby o
rozhodnutí ZO informoval zástupce
EUROREGIONU Šumava jihozápadní
Čechy
cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace revitalizace rybníka u stájí,
včetně stavebního povolení a technické
podpory pro žádost o dotaci
vybudování nového septiku u sportovních
kabin ve variantě č. I a ukládá starostovi
obce, aby poptal dle směrnice o veřejných
zakázkách malého rozsahu min. 3 firmy
ohledně realizace akce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 aktuální informace ze sdružení Novohradsko
 - Doudlebsko, z.s.
 hospodaření v obecních lesích za rok 2017
 rozpočtové opatření č. 01, 02, 03, a 04 /
2018
 o pokračujících přípravách na akci „Živé
obrazy obce Horní Dvořiště“, tak jak jí
přednesl zastupitel Lendacký a ZO souhlasí,
že obec uhradí náklady spojené s organizací
akce (WC, odpady, uzavírka, bezpečnost,
zázemí pro sponzory a kapelu)
 informaci o plánovaných kulturních akcích v
 roce 2018
 dopis od ČD a.s., národního dopravce s
nabídkou odkoupení vodohospodářského
majetku na území obce Český Heršlák a
ukládá starostovi, aby zjistil, za jakých
podmínek by ČD a.s., obci majetek převedly

Usnesení č. 24
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 19. 04. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 prodej pozemku parc. č.88/3 v k.ú. Horní
Dvořiště o výměře 68 m2 (zahrada) a
pozemku parc. č. 88/10 v k.ú. Horní
Dvořiště o výměře 96 m2 (trvalý travní
porost) za 40 Kč/m2 + náklady za poplatek
na katastrálním úřadě panu Marianu
Rozsnyovi
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s. na uložení zemního kabelu NN v
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 informaci o firmě EGAL s.r.o. a ukládá
starostovi, aby zástupce této firmy pozval na
příští zasedání ZO
 informaci o novém pracovním místě (VPP)
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Informace o členství naší obce v SMS
V souvislosti se zavedením GDPR a povinností
mít pověřence, vstoupila obec Horní Dvořiště
jako řádný člen do Sdružení místních samospráv
ČR (SMSČR). Členství bylo odsouhlaseno na
zasedání zastupitelstva obce č. 24 dne
19.04.2018.
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní
apolitickou organizací s celostátní působností,
která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR.
Aktivně usiluje o spravedlivé dělení daňových
výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové
určení daní).
Stejně jako další povinné subjekty se i obec
Horní Dvořiště připravuje na zavedení GDPR
v podmínkách obecního úřadu. GDPR (General
Data Protection Regulation) je zkratka pro
nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních
údajů, které je přijaté Evropským parlamentem
a Radou. Toto nařízení se začne uplatňovat od
25. května 2018 a organizace jsou povinné se
sladit s jeho požadavky. To znamená, že Česká
republika má od května 2018 povinnost daleko
přísněji než dosud chránit osobní data.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je
jedním z nových nástrojů ochrany osobních
údajů, které zavádí obecné nařízení (GDPR) k
datu své účinnosti.

Hospodaření v obecních lesích v r. 2017
Předpokládaná výše těžeb pro r. 2017:
2.000 m³ – 2.126 m³skutečnost – nárůst o 6 %
Předpokládaný příjem z těžební činnosti:
2.810.000 Kč – 2.852.823 Kč skutečnost –
nárůst o 2 %
Prodej dřeva 2017 – skutečnost:
celkem 1.969,16 m³ = 2.852.823,- Kč
Prům.zpeněžení 1.449,- Kč/ m³
Těžba dřeva 2017 – skutečnost:
celkem 2.126 m³ = 860.980 Kč
Prům.náklady 405,- Kč/ m³
Náklady na pěstební činnost 2017
Pěstební činnost:
836.520,- Kč
Ostat.náklady (opravy):
547.919,- Kč
OLH:
156.000,- Kč
Odměna dle mand.sml.:
284.634,- Kč
--------------------------------------------------Celkem:
1.825.073,- Kč

Hledáme sponzory na Dětský den

Návrh rozpočtu pro r. 2017
Příjmy celkem:
2.870.000,- Kč
Výdaje celkem:
2.135.000,- Kč
Předpokl.zisk
735.000,-Kč

Druhou červnovou sobotu budeme v naší obci
opět oslavovat Svátek dětí. Obecní úřad
společně s místními dobrovolníky chystají
odpoledne plné her a zábavy. Hledáme
sponzory, kteří by byli ochotni podpořit tuto již
tradiční akci pro rodiny s dětmi. Pokud máte
zájem přispět jakoukoliv částkou nebo věcným
darem, přihlaste se, prosím, v kanceláři
obecního úřadu Horní Dvořiště.
Předem děkujeme.

Skutečnost v r. 2017
Příjmy celkem:
2.861.716,- Kč
Dřevní hmota na zásobách: 350.000,- Kč
Výdaje celkem:
2.686.053,- Kč
Zisk
525.663,- Kč
Očekávaná dotace za pěstební činnost cca
ve výši 48.000 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pohádkový karneval

Oznámení o přestěhování lékařské
ordinace

Dne 17. 3. 2018 se konal v sále na nádraží v
Horním Dvořišti další karneval pro nejmenší.
Tentokrát jsme se zaměřili na tradiční české
pohádky – O červené řepě, Červená Karkulka a
Sněhurka a sedm trpaslíků.

V rámci postupné rekonstrukce budovy
obecního úřadu došlo ke stavebním úpravám
v nevyužívaných prostorách v 1.patře.
Oznamujeme tímto občanům, že lékařská
ordinace byla přestěhována do opravených
prostor 1.patra budovy obecního úřadu č.p. 26.

Pohádky se nám trošku pomotaly a bylo potřeba
dát je zase do pořádku. Naštěstí máme v Horním

3

Dvořišti a Českém Heršláku děti sečtělé, takže
nám pomohly a nakonec vše dobře dopadlo. Bez
sebemenších potíží správně odpověděly na
všechny otázky v pohádkovém kvízu, přiřadily
zamíchané předměty ke správným pohádkám a
oblékly si oblečení správné barvy.

Mezi vítězi byl tygřík, námořník, piráti, dýně a
nechyběla ani Minnie.

Pro zábavu si zařádily kolem židliček a v
mezipřestávkách se posilnily nápoji nebo tančily
na tanečním parketu společně s myslivcem,
Karkulkou, Sněhurkou, princem, trpaslíkem
nebo babkou a dědkem. Po záchraně pohádek a
jejich navrácení do původní podoby dostali
soutěžící zaslouženou odměnu ve formě balíčků.
Protože jejich doprovod nezahálel a poctivě nám
napsal na soutěžní papírky jména masek, které
se nejvíc líbí, došlo i na vyhlášení vítězů.

Ráda bych poděkovala všem dětem a jejich
doprovodům, které si s námi přišly zařádit a
nezůstaly sedět doma. Také všem pohádkovým
postavičkám, které mi se vším moc pomohly a
také
panu
starostovi
Keménymu,
místostarostovi Lendackému a panu Karalovi
s paní Kollárovou za pomoc s realizací.
S pozdravem Terka Dašková

Maškarní ples pro dospělé
V sobotu večer 17. 3. 2018 patřil sál na nádraží
dospěláckým maškarám. Návštěvnost byla
vcelku pěkná, ples navštívilo asi 80 účastníků,
z toho jistě polovina v maskách. A skutečně
se bylo na co dívat. Hrála skvělá kapela BIG
(Bejvalej IGelit), o občerstvení se postaral
p.Karala a spol., a tak se tančilo až do ranních
hodin.
Hlasující diváci ocenili nejen skvělé nápady, ale
hlavně i perfektní provedení masek. Ukázalo se,
že v každém dospělém člověku se skrývá stále
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něco z malého dítěte. A které masky byly
nakonec oceněny jako nejlepší? Na třetím místě
se umístil faraon se svými krásnými
královskými ženami.

Jarní pochod
Pochod a snad i počasí bylo naplánováno na
sobotu 21. 04. 2018. V devět hodin se startovalo
u Krejčů v Českém Heršláku. Celkem se nás
sešlo jedenáct dvounohých a jeden pes.
(Krejčovi, Nekužovi, Ďurkovovi, Janek Ďurků,
Jana Zajíců, Míša Mati se psem a paní Kašková
a Plachá,)
Hranice jsme přešli přes potok směr Zulissen
pak Stiftung, Böhmdorf, Rading a Švédské
šance, kde jsme si udělali zastávku na oddych a
občerstvení.

Pro druhé místo si přijeli důchodci až
z Herbertova. Občas jim sice vypadly zuby, ale
na parketu to dokázali řádně roztočit.

Nejvíce hlasů získal filmový hrdina Střihoruký
Edward.
Nejjižnější bod se nachází na česko-rakouské
hranici u Vyššího Brodu.

Již nyní se těšíme na příští rok, co opět naši
nápadití obyvatelé vymyslí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří nám přispěli na ceny do
tomboly – seznam sponzorů viz. str. 8.

Takto jsme se společně dotkli nejjižnějšího bodu
ČR.

MB
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Dále jsme pokračovali na Studánky, kde byl
stanoven cíl naší cesty. V místní hospůdce
přišlo vhod chlazené pivíčko a dobrý oběd.

První životní zkouškou prošlo celkem pět
budoucích prvňáčků: Davídek Duchoslav,
Anetka Šístková, Kevin Tran, Vaneska
Kováčová a Honzík Pečenka.
Pohádkové postavičky měly připravené různé
úkoly a jelikož je všechny děti hravě zvládly
plnit, usednou v září do školních lavic, kde se
naučí spoustě dalších nových věcí.

Informace o zápisu do Mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy při ZŠ TGM
v Českém Heršláku se uskuteční dne 4. května
2018 od 14:00 do 16:00 hod.

Replika obranného valu z roku 1641, který
chránil solnou stezku a v roce 1645 odradil od
útoku švédská vojska za třicetileté války u
rakouského Radingu. Palisádové opevnění si
postavili Rakušané, aby zamezili vpádu Švédů,
má příkop a val se třemi vstupy. Švédové tehdy
mezi tím loupili a drancovali ve Vyšším Brodě.
Ti tehdy vyslali k hranicím průzkumný oddíl. A
protože netušili, kolik se za opevněním skrývá
obránců, odtáhli zpět. Bohužel nutno dodat, že
Vyššímu Brodu a celému okolí dala tehdy tato
vojska skutečně zabrat. Švédských šancí stálo
podél hranic několik.
Celková trasa pochodu měřila asi 21 km. Cesta
byla krásná, šlo se i kolem mlýnů, počasí bylo
až nadstandartní, přímo letní, takže velká
pohoda. Důchodkyně to zvládly na výbornou,
mají záviděníhodnou kondičku. Příjemně
unavení jsme byli ale všichni, přesto se už
těšíme na další výšlap.

Setkání seniorů
Příjemné
odpolední
posezení
našich
spoluobčanů důchodového věku se uskutečnilo
ve čtvrtek 26.04.2018 v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Pan starosta všechny přítomné srdečně přivítal a
předal slovo panu Ing. Vojtovi – učiteli
včelařství, který byl pozván, aby přednesl
zajímavé informace z tohoto oboru. Přednáška
byla jistě zajímavým zpestřením pro všechny
přítomné. Dále přišly babičkám a dědečkům
udělat radost roztomilé děti z Mateřské školy.
Hezké a poučné vystoupení předvedly i děti ze
Základní školy TGM. Živá muzika hrála k tanci
a poslechu a nechyběla dobrá nálada.

AD

Zápis dětí do školy
Sotva přivítáme nové občánky a než se
nadějeme, už jsou u zápisu do školy. Slavnostní
zápis do prvního ročníku školního roku
2018/2019 v ZŠ TGM v Českém Heršláku se
letos uskutečnil 20.dubna.

Děkujeme všem účinkujícím za hezké
vystoupení a našim seniorům, kteří se přišli
pobavit a odreagovat od všedních dní, děkujeme
za účast.
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Plánované akce

Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 31. 05. 2018 v 17:00 hod.

30.04. Lampionový průvod sraz v 19:30 u ZŠ v ČH
30.04. Stavění máje na návsi a pálení čarodějnic
17.05. Vítání občánků v 15:00 – spol. místnost OÚ
17.05. Svátek matek v 16:00 – spol. místnost OÚ
18.05.-19.05.
Živé obrazy obce H.D. z let 1938-1945
09.06. Dětský den ve 15:00 na návsi
16.06. Fotbal.turnaj 12:00 na hřišti - O putovní
pohár starosty obce
18.06. Sportovní den spřátelených malotřídních
škol v 09:00 na hřišti
28.06. Loučení s žáky 5.třídy v 15:00 – společ.
místnost OÚ

Všichni občané jsou srdečně zváni.

Narození občánci
Bára Šimková
Isabel Firlová

(*24. 03. 2018)
(*12. 04. 2018)

Blahopřejeme Vám k narození Vašeho miminka.
Přejeme Vám, aby přineslo do Vaší rodiny
hodně lásky, smíchu a něhy. Ať s ním prožíváte
mnoho radostí a šťastných chvil. Ať je zdravé a
roste jako z vody! Ať je pro Vás tím největším
pokladem na světě.

Prosba o pomoc
Hledáme dobrovolníky, kteří vypomůžou při
akci Sportovní den spřátelených malotřídních
škol dne 18.06.2018 od 09:00 hod. na hřišti
v Horním Dvořišti. Předem děkujeme za ochotu.

Gratulace k narozeninám
Stanislav Študlar
Jaroslav Kuboušek
Marie Švarcová
Ludmila Bulová
Josef Muk
Zdeňka Hanušová
Marie Pečenková

---------------------------------------------------------------------------------------

Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887tel.380747912,
6x v roce a je bezplatně dodáván do všech domácností,
nákladem 200 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 19945

87 let
84 let
82 let
81 let
70 let
65 let
65 let

(*17. 04.)
(*20. 03.)
(*07. 04.)
(*10. 03.)
(*03. 03.)
(*09. 04.)
(*17. 04.)

Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky,
popř. připomínky odevzdejte, prosím, v kanceláři
Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mail:
obecnizpravodaj@email.cz,

Uzávěrka 3. čísla v r. 2018 : 20. 06. 2018

Srdečně gratulujeme a přejeme Vám, ať je
každý den Vašeho života naplněn teplem
slunečního svitu, radostí z úsměvů, pocitem
dobré pohody a hlavně pevného zdraví.

DĚKUJEME VŠEM, CO PŘILOŽILI RUKU K DÍLU, DOBROVOLNÍKŮM, ÚČINKUJÍCÍM A I TĚM CO SE PODÍLELI JAK
FINANČNĚ, TAK MATERIÁLNĚ NA TOMBOLE
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OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ

KUDLÁČEK Daniel, Velešín

BUK

ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky

OBECNÍ LESY Horní Dvořiště

SaM silnice a mosty a.s.

RAČÁK Josef

KREJČÍ Milan
Věra a David BOLEBRUCHOVI

manželé ALEXANDROVI

manželé NOSKOVI Hana LINHARTOVÁ

HOSPŮDKA U KARALŮ
manželé DAŠKOVI

Michal a Henrich LENDACKÝCH
manželé ŠTOUDKOVI

Všichni dobrovolníci, bez kterých by se tato akce nekonala – díky 
A TI CO SE TU NENAŠLI  JE Vás moc DÍKY
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BIG (Bejvalej IGelit)

(19. 5.) nebude možné. Průjezd návsí bude v
sobotu omezen a řízen SDH Horní Dvořiště,
SDH Vyšší Brod, SDH Dolní Dvořiště a SDH
Rožmberk. Předem se omlouváme za vzniklé
komplikace, kdy se může stát, že bude provoz
na určitý čas plně zastaven z důvodu projíždějící
válečné techniky. Dále bude z důvodu
bezpečnosti v sobotu uzavřena prodejna
Jednoty. Více informací o provozu v daném dni
je možno získat na obecním úřadě.
Rádi bychom Vás také informovali o
zafinancování celé akce. Tato akce je plánována
a připravovaná již více než 8 měsíců a za tuto
dobu se nám podařilo sehnat mnoho sponzorů
ať už od soukromých firem, nebo přilehlých
obcí a měst. Na akci se podílí i Jihočeský kraj.
Jsme velice vděčni za tuto ochotu, se kterou s
námi všichni sponzoři spolupracovali. Celá akce
je tedy z cca. 80% financována sponzorskými
dary.

Informace pro občany
,,Živé obrazy Horní Dvořiště 1938 –
1945“
Vážení a milí spoluobčané.
Jak jste již možná slyšeli, naše obec bude ve
dnech 18., 19. a 20. května pořádat akci, která se
nazývá ,,Živé obrazy Horní Dvořiště 1938 –
1945“. Letos je to již sto let od vzniku naší
svobodné republiky a k tomuto výročí se váže
prakticky po celé republice jistě mnoho akcí.
My jsme však zvolili jiné výročí. Smutné
výročí, kdy nás naši spojenci hodili přes palubu,
a kdy naši předci museli opustit své rodné domy
i krajinu, ve které dnes můžeme svobodně žít.
Není to moc oblíbené téma, ale myslíme si, že si
je třeba neustále připomínat tyto smutné události
z let 1938 až 1945. Po půlnoci dne 29. září či
30. září byla v Mnichově podepsána dohoda
mezi tehdejším Německem, Itálií, Francií a
Velkou Británií (A. Hitler, B. Mussolini, É.
Daladier, N. Chamberlain) o postoupení
takzvaných Sudet Německé říši. Vznikl tak
dokument, který prakticky rozběhl konec naší
tzv. První Republiky. Toto jsou okolnosti, na
které nesmíme zapomenout a myslíme si, že
bychom si je měli často připomínat. Letos je
tomu právě osmdesát let od vzniku dokumentu,
kterému se v naší zemi právem říká
,,MNICHOVSKÁ ZRADA“ O co tedy vlastně
půjde? Během naší akce se vrátíme zpět v čase,
kdy do naší obce přijdou jednotky wermachtu
(německá armáda) a Horní Dvořiště obsadí. Ve
hraných scénkách bude možno vidět odpor
českých vlastenců proti německé okupaci 1938,
scénky života lidí v Protektorátu Čechy a
Morava.
Budeme
svědky
okolností
následujících po atentátu na zastupujícího
říšského protektora R. Heydricha 1942. Ukázky
bitev postupujících spojeneckých vojsk až do
úplné porážky Německa v roce 1945. A to vše
uvidíme na naší návsi v sobotu 19. května 2018.
Je samozřejmé, že takto rozsáhlá akce bude
náročná a do jisté míry budeme muset upravit
průjezdnost přes náves. Změny v dopravě a
parkování jsou vyznačeny v mapách na další
straně. Jelikož tato akce bude hojně navštívena,
veškeré občerstvení bude zajišťovat nemálo
stánků nejen na návsi, ale také v ulici Česká.
Parkování na návsi a v České ulici od pátečního
večera tj. od 18:00 hodin (18. 5.) a celou sobotu

ML

Program akce
Pátek 18. 05. 2018
08:00-13:00 Příjezd KVH – stavba táborů
13:00–14:00 Příjezd vojenské techniky na
náves, přehlídka techniky
14:00-19:00 Spanilá jízda po okolních obcích
(Vyšší Brod, Loučovice, Rožmberk, Dolní
Dvořiště,
Malonty,
Kaplické
nádraží,
Omlenice), propagace akce, přehlídka techniky
Sobota 19. 05. 2018
10:00 Nástup armád na návsi, zahájení
starostou obce, představení armád a účinkujících
11:00 Ukázka: Život v Sudetech rok 1938
12:00 Příchod wermachtu – zabrání Sudet rok
1938
12:30 Život v Protektorátu – odpor českých
vlastenců a odboje rok 1939 – 1942
13:00 Přestávka v akci – představení složek
IZS
14:00 Výcvik a přistání parašutistů, průběh
Heydrichiády, zatýkání, popravy
15:30 Postup spojeneckých vojsk, ukázka bitvy
16:00 Útok Rudé armády, porážka nacistického
Německa, kapitulace wermachtu, boje
jednotek SS, postup vojsk Rudé armády,
zatýkání a popravy Němců, příchod US
armády a spojenců
17:00 Ukončení akce, konečný nástup armád
17:30 Obecní
zábava
„Tancovačka
k osvobození“
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