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Vážení spoluobčané,
buďte vítáni při čtení letního předprázdninového čísla našeho obecního zpravodaje. Jarní čas je již za
námi a na letošní 21. červen připadl letní slunovrat. Na severní polokouli tak začalo astronomické léto,
které potrvá 93 dní a 14 hodin. Počasí se sice letně netváří, denní teploty se pohybují kolem 14 stupňů,
ale to se určitě brzy změní a voňavé léto přijde a s ním konečně i prázdniny. Školáky, studenty, ale jistě
i učiteli dlouho dopředu očekávaný a vytoužený čas. Děkujeme touto cestou všem paním učitelkám za
trpělivost a cennou práci během uplynulých měsíců. Všem pracovníkům školy a také dětem přejeme
krásný čas prázdnin a plno nových zážitků. Ale i všem ostatním přejeme příjemné prožití
dovolených, hezké počasí, pohodu a šťastný návrat z cest, neb jak se říká, všude dobře, doma nejlépe.
Nyní se však pojďme ohlédnout za posledními dvěma měsíci a připomenout si, co že se to u nás událo.
zákon), ve znění pozdějších předpisů, k
návrhu Územního plánu Horní Dvořiště
 opatření obecné povahy včetně jeho
odůvodnění, kterým se vydává Územní plán
Horní Dvořiště
 záštitu nad akcí Masarykův vlak a ukládá
kulturní komisi obce, aby ve spolupráci se
ZŠ zajistila kulturní program

Usnesení č. 25
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 14. 06. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 a
vyjadřuje
souhlas
s
celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
 směrnici pro nakládání s osobními údaji č.
01/2018
 návrh Rozhodnutí o námitce č. 1, č. 2, č. 3
uplatněné v souladu s ustanovením § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební

Zastupitelstvo obce:
 bere na vědomí informaci o úkolech
uložených minulým zastupitelstvem obce
 bere na vědomí informace o firmě EGAL
s.r.o. a jejich podnikatelském záměru na
území obce Horní Dvořiště. ZO se k
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stanovisku ohledně souhlasu obce s
provozem meziskladu vrátí až po předložení
jasně daných podmínek provozu včetně
stanoviska zátěže na ŽP, na přístupovou
komunikaci a souhlas majitelů pozemků
dotčených tímto záměrem
ukládá starostovi obce, aby podal žádost o
dotaci na zpracování návrhu územního plánu
nejpozději do konce srpna 2018
bere na vědomí žádost ZUŠ Natanael a
ukládá starostovi obce, aby vyzval ZUŠ
Natanael, aby si požádala o příspěvek na
činnost ve výši dle skutečného počtu žáků
na školní rok 2018/19
bere na vědomí nabídkovou cenu ČD,
národního
dopravce
na
odkoupení
vodohospodářského majetku na území obce
Český Heršlák a ukládá starostovi, aby
vyvolal jednání s firmou ČeVak a.s. ohledně
poskytnutí možného úvěru
bere na vědomí informaci o komunálních
volbách
bere na vědomí informaci o novém
pracovním místě (VPP)
bere na vědomí informaci o vyúčtování
kulturní akce „Živé obrazy obce Horní
Dvořiště“ a o pořádání dalšího ročníku se
rozhodne až po komunálních volbách na
podzim 2018
bere na vědomí informaci o konání příštího
zasedání zastupitelstva obce

své poznatky z výletů, fotografie nebo videa a
doporučit tak skvělý zážitek ostatním
spoluobčanům.
Platnost jízdenky JIKORD plus:
jízdenka je v provozu od 1. července 2015, platí
celoročně ve spojích veřejné dopravy smluvních
dopravců, kromě JHMD, na území Jihočeského
kraje (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky,
regionální i dálkové autobusy, MHD ve všech
městech Jihočeského kraje), na celé lince WA15
Telč – Raabs an der Thaya (i v Kraji Vysočina a
Dolním Rakousku), na celé lince 433 710
Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji), platnost
jízdenky JIKORD plus je stanovena na jeden
den s přesahem do 3. hodiny ranní dne
následujícího, v pracovní dny může cestovat 1
dospělý a 1 dítě do 15 let, o víkendech a státních
svátcích ČR 2 dospělí a až 3 děti do 15 let, na
některých železničních tratích i mimo území
Jihočeského kraje.
Smluvní dopravci, u kterých lze využít jízdenku
JIKORD plus:
* České dráhy, a. s. - vlaky kategorie Os, Sp a R),
* ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s.,
* GW BUS (dříve ČSAD JIHOTRANS, a. s.) včetně
vnitrostátních cyklobusů a skibusů na Lipno,
* GW Train Regio, a.s.
* ČSAD STTRANS, a. s.,
* COMETT PLUS, spol. s r. o.,
* ICOM transport, a. s.,
* ČSAD Jindřichův Hradec, a. s.,
* Josef Štefl – tour,
* ARRIVA PRAHA s. r. o. – vybrané linky,
* Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s. r. o.,
* Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.,
* ČSAD autobusy Plzeň, a. s. – Zelené autobusy NP
a CHKO Šumava,
* Dr Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb
GmbH & Co KG – linka WA15.

Další benefity, které jízdenka JIKORD plus
nabízí se smluvními partnery
Při předložení platné jízdenky JIKORD plus lze
využít slevy ze základního vstupného
v následujících institucích:
Prachatické muzeum - 50 %
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - 50
% (a 44% z rodinného vstupného)
Prácheňské muzeum v Písku - 50 %
Památník Adolfa Heyduka v Písku - 50 %
Památník města Protivína - 50 %
Regionální muzeum v Českém Krumlově - 50
%
Observatoř Kleť - 40 %
Hvězdárna a planetárium v Českých

Základní informace: JIKORD plus je
celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která
platí celoročně ve veřejné dopravě na území
Jihočeského kraje včetně MHD. Veškeré
informace naleznete na webové prezentaci
www.jihoceskajizdenka.cz na tuto adresu se lze
také dostat i zadáním www.jikordplus.cz.
Jízdenka JIKORD plus má vlastní profil na
instagramu i facebooku, kam můžete vkládat
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Budějovicích - 33,5 %
Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově
Hradci - 33,3 %
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou 30%
Wortnerův dům v Českých Budějovicích - 30%
Muzeum středního Pootaví Strakonice - 25 %
Divadlo Oskara Nedbala Tábor - 20 %
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad
Vltavou - 20%
A-stav Bohemia s. r. o. (plavby Hluboká) - 20 %
Navazujeme další a další obchodní partnerství,
tudíž v budoucnu můžeme čekat mnohem více
benefitů, pořád za stejnou cenu 

vydumaly silami společnými, že skupin dětí
budou tři, dle věku havětí dosažené, i tři úkoly
jimi plněny budou na stezce k vatře svedené, za
což papírků psaných nabudou, aby ze slov
uvedených určily slovo jediné, kteréž otevře
srdíčka slétlých to kouzelnic u pidivýhně
Skalka.
Na samotné stezce nejprve nutno bylo najíti
kouzelnou krabičku, dle barvy skupině určené, i
vykuchati střeva její za účelem získání prvních
písemností. Pak, v dočasném bydlišti učednice
mladé z cechu čarodějnického, drobotina o
výpomoc žadoněna byla k vyhotovení hraničky
k ohni určené. Nebývalá ochota zaznamenána
byla u všech zúčastněných, neb výtka obdržena
od mladé učednice ke skupině třetí, poslední,
kteráž příliš hlučnou i neukázněnou se jevila,
hrubostí nešetřila i podlejším jednáním
oplývala.

Cena jízdenky včetně DPH 250 Kč.
Před nástupem do vozidla vyplňte pole určená
pro datum, který vypište ve formátu den / měsíc
/ rok. Následně jízdenku přelepte fólií na
lícovou stranu jízdenky. BEZ VYPSÁNÍ DATA
A PŘELEPU JE JÍZDENKA NEPLATNÁ!

Otevřený dopis čarodějnice k hrátkám
drobotiny i k hranici žhavé ve vsi naší
konané 30.dubna
Tak, hele, já vám cosi řeknu: Mně se to líbilo.
Všelicos jsem zakusila, mnohé jsem viděla,
zažila ledacos, ale takovou svornost a
příchylnost mezi stvořeními lidskými a bytostmi
tajemnem šmrnclými jsem na svém putování
světem ještě nezažila. Já koukala, že jest cosi
takového možno. A jak si vyhráli všichni!
Dospělí i děti!

Naštěstí nebylo nutné vybrané elitní kousky v
ropuchy změniti a zavčas k srovnání jejich
došlo.
Mladý učedník z cechu čarodějnického pověřil
mláďata lidská sesbíráním ingrediencí do
lektvaru nutných, avšak do lesa nepatřících.
Kopřivy dotáhli všichni. Však zaznamenán byl i
pokus o propašování vyslíděné sklenice, jakožto
nutné lektvarové ingredience, což mladým
nemohlo býti vstřebáno. I zde byl učiněn zářez u
skupiny poslední, kteráž, i ve hvozdech
zdejších, oplývala obhroublými, drsnými
výrazy.
Na kamenech všechny skupiny daly hlavy své
na hromadu, zadumaly, zadumaly i vykoumaly
kouzelný to klíč: slovo Magie.
Kol pidivýhně Skalka již laškování i skotačení
nevázané
projevováno
čtyřmi
bujarými
čarodějnicemi bylo, kteréž si tímto počínáním
krátilo běh času a zakrývalo napětí v nich přímo
zhmotnělé, zda klíč, k otevření srdíček jejich,

To bylo tak. Jak můj sluch zaznamenal, již
dlouhou dobu před dnem upalování čarodějnice
posedlé, slézaly se za luny svitu jakési ježibaby
tajemným mokem svlažené, by pikle kuly. K
mému potěšení sezvaly do svých řad i učedníky
z cechu čarodějnického. Mladou a mladého. I
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objeven byl. A ono jo! Ty osůbky, velké i malé,
ctěné i s nudličkou u nosánku, všichni společně
vyřkly ono kouzelné slovíčko: Magie!!!

Mužům, jestli můžu, dík!!!
Můj dík však zaslán i všem čarodějnicím,
kouzelnicím či kouzelníkům, že drobet svého
času i síly věnovali lidské chásce a též, že jimi
nemokré povětří bylo obstaráno.

Rozněžnělé čarodějnice naučily moudré to
lidičky svůj uvítací pokřik, i věnovaly jim
ponaučení, že všelijaká sorta kouzelnic světem
létá, přičemž ony samy poskytují lidičkám
pomocnou hnátu, uvážlivé návody a neustále
podpěru jim poskytují.
Po společném tanci kol ohýnku, odebrali se
všeci k hranici žhavé. Speciální svítilny
lampióny nazývané v ruce nesouc a průvod
osvětlený až dech bral.
Ve vsi mládenci i chasníky vztyčené, by
společně pohledem doprovodili jednu z
čarodějnic posedlých na poslední cestě

Dík i osůbkám člověčím s drobotinou svojí, že
zábran svých odhodily a aj uhranutí se nebály.
Jak říkám: Mně se to líbilo !!!!!

Den matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám
a mateřství. V Česku se slaví podle amerického
vzoru rovněž druhou květnovou neděli a to od
roku 1923 díky jeho velké propagátorce Alici
Masarykové. Po druhé světové válce byl
postupně zatlačován do pozadí oslavami MDŽ,
ale i přesto se dál v některých rodinách
připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit
veřejně, ale zůstává i MDŽ.
Příjemné odpolední posezení s pohoštěním pro
maminky a babičky se konalo i u nás 17. května
odpoledne. Na obecním úřadu dostaly děti z naší
Mateřské a Základní školy TGM příležitost, jak
ocenit nekonečnou péči a lásku maminek a
předaly dárek v podobě milého vystoupení.

povětřím. Zkameněn snad každý v údivu, jak
vysoko se musí, aby rozloučení bylo konečným.
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starosta přivítal do společenského života obce
naše nové občánky. Popřál jim i jejich rodičům
hodně lásky, radosti při výchově a spokojenou
rodinu. Nechybělo ani milé vystoupení dětí ze
ZŠ TGM.
Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Václav Šimek, Štěpán Dašek, Petr Gondek, Petr
Matějka, Bára Šimková, Valerie Německá a
Isabel Firlová.

Plánované akce
Malá kopaná - sobota 21.06.
Loučení s létem – obecní zábava, poslední
víkend v srpnu, bude upřesněno na plakátech

Vítání občánků

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
Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky,
popř. připomínky odevzdejte, prosím, v kanceláři
Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mail:
obecnizpravodaj@email.cz,
Uzávěrka 4. čísla v r. 2018 : 20. 08. 2018

Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 06. 09. 2018 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Dětský den 2018 – Ze života hmyzu
Z pohledu zástupce hmyzu :
Bzzzzzzzzz, bzum bzuum bzzzbz. Bzum,
bzzzzz, bzum, bummmmmmmm. Bzzzzzzzz
Bzumda
Z pohledu dítěte – Beata Dašková Co se ti nejvíc líbilo? „Moc se mi líbilo všechno. Srandovní bylo
divadlo a taťka mi koupil Trdlovník. A super
bylo to, jak pršelo. I ty legrační masky, vlastně
to byli lidi, víte to? “
A u kterého hmyzu se ti nejvíc líbilo? „U hovnivála jsem tlačila balón a pak mně
bavilo skákat v pytli. Taky jsem motala a
navlíkala provaz. A zatloukala hřebík. Líbili se

K těm krásným a dojemným tradicím naší obce
můžeme určitě zařadit vítání občánků.
Slavnostní chvíle pro rodiče a jejich miminka
nastala ve čtvrtek 17. května 2018, kdy pan
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mi i motýlci, ten luční kobylák a komáři. Těšila
jsem se na bource, protože měl kostým ušitý z
mojeho prolejzacího pytle…. Některých jsem se

Kulturní představení Golden Kids a Trhák v
odpoledních hodinách a Klíště a Božský Kája v
hodinách večerních prostě nemělo chybu.
trochu bála, ale potom už ne. I jsem si
vysoutěžila motýlí křídla.“
Přijdeš i příští rok? „Jo, bylo to fakt prďácký. Doufám, že budou
ještě legračnější lidi v těch maskách.“
Z pohledu jednoho z aktérů . - Tereza Dašková.
No co vám budu povídat. Zase to byl fičák.
Kromě počasí, které nám moc nevyšlo, jsem ale
byla moooc spokojená. Ze srdce děkuji všem,
kteří si vyráběli kostýmy. Opravdu bylo na co
koukat. Mimo jiné na vosy, čmeláčka,
hovnivála, motýlky, můry, blešky, bource
morušového, mravence, kobylky luční, vážky,
housenku, berušky, pavouky, svatojánky,
mouchy a entomology.
Děti se vyřádily, ceny se vykoupily, dospělí
poseděli, občerstvili se a hudba hrála, až se hory
natřásaly.

Vše završil nádherný pestrobarevný ohňostroj,
doprovázený hudbou a pak už bylo na každém,
jak s večerem naloží.
Nezbývá než poděkovat všem, kdo se zúčastnili.
Sponzorům, bez kterých by to nevyšlo,
účinkujícím a soutěžícím, bez kterých by to
nešlo a vůbec všem příchozím, hrajícím a
zpívajícím a hlavně našim prckům, protože oni
jsou ten motor, který nás každý rok žene
všechno chystat zas a znovu. Tak za rok přátelé.
Bzumda a holky Daškovi.

Naši jubilati
Hana Linhartová
Vladimír Gorický
Opět nás navštívilo loutkové divadélko, děti
dostaly na frak v nafukovací aréně a nechaly si
pomalovat obličej.

70 let (*20. 05.)
60 let (*25. 05.)

Srdečně gratulujeme a přejeme Vám ještě
dlouhá léta. Hodně štěstí, lásky, pohody,
spokojenosti a hlavně pevné zdraví.
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Tenis – volejbal –nohejbal

Setkání bývalých pohraničníků

V 60. letech minulého století bylo malé
hřišťátko pod nádražními schody. Bylo
hlinitopísčité dvě ocelové trubky na napnutí sítě
pro volejbal či nohejbal, čáry se dělaly klackem,
kde se snilo o lajnovačce. Hřišťátko bylo
využíváno každý den. Zápasy ve volejbale,
nohejbalová liga, fotbálek. Byl problém se tam
dostat. Vzniklo i šotolinové hřiště ve Dvořišti
v proluce proti Ládům. I tam se hrál volejbal,
nohejbal či fotbálek. Další hřiště bylo u roty PS.
Dnes už tato hřiště nejsou. Je jiná doba, jsou
jiná lákadla pro děti, mládež i dospělé. Přesto by
se mělo využít alespoň to, co máme. Naše obec
má tenisový a volejbalový antukový kurt hned
vedle kabin TJ Sokol.

V sobotu 16. června se uskutečnilo již 8. setkání
bývalých pohraničníků ročníku 1967-69.
Celkem
se
zúčastnilo
22
dnes
již
sedmdesátníků. Tento ročník je vůbec

nejsilnějším ročníkem, který se pravidelně
schází.

Pohled na kurt je žalostný, zarůstající travou,
neudržovaný, antuka v rozpadajících se pytlích.

Utužila je služba na hranicích, kterou měli
nedobrovolně prodlouženou o 2 měsíce. Místo
odchodu do civilu museli zpět do kasáren a
znova vyfasovat již odevzdanou výstroj.
Vzpomínalo se na službu, velitele, místní
děvčata i na pivo v hospodě na nádraží i u
Figury. Dobrá nálada u harmoniky se protáhla
do nočních hodin. Druhý den odjezd domů do
Hodonína, Děčína, Liberce, Plzně, Ostravy a
řady dalších míst s přáním příští rok zase.
JN

Netřeba jen konstatovat že je to tak, ale věřím,
že se najde ještě parta starých (duchem
mladých) sportovců, kteří si konečně řeknou,
uděláme s tím něco. Kdo se nebojí práce, kdo si
chce někdy zahrát volejbal, tenis či nohejbal, tak
sraz v pátek 29. 6. 2018 v 17:00 hodin na
kurtu. Pro ty co jim pátek nesedí tak sraz
v 08:00 v sobotu 30. června.
JN

7

podařilo do poločasu vyrovnat po rohu.
V trměvrmě se nejlépe zorientoval Mati ml..
Druhá půle už byla z pohledu emocí klidnější.
Začal se hrát fotbal nahoru dolu a bylo to jen o
tom, kdo dá první gól. To se nakonec podařilo
domácím. Ti nakonec v krátkém sledu vsítili
ještě další dvě branky. Casíňáci ještě dokázali
snížit Faturou F.. Konečnou podobu nakonec
jasnému výsledku dal neudržitelný Mati ml..
Výsledek 5:2 je sice jednoznačný, ale hra byla
hodně vyrovnaná a spíše vyhrál šťastnější tým.
Domácí si tímto výsledkem zajistili výhru
v turnaji.
Poslední zápas o konečné druhé místo mezi
posílenou SG o některé hráče pořádajícího
oddílu a Casíňáky byl nad očekávání víc než
vyrovnaný. První půle skončila bez branek. Ve
druhé půli SG stále tahala za kratší konec, když
nejprve prohrávala 2:0, poté dorovnala, pak opět
prohrávala o dva góly, aby na konec v
posledních pěti minutách srovnala na 4:4.
Nakonec rozhodovali penalty, kde se zaskvěl
matador Henžl v brance Casíňáků a hráče SG
vychytal.

XIII. ROČNÍK
V Horním Dvořišti
V sobotu 16. 06. 2018 se konal na hřišti
v Horním Dvořišti fotbalový turnaj
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE
HORNÍ DVOŘIŠTĚ“ – XIII. ročník. Letos se
zúčastnily jen tři týmy.

Vedle domácího oddílu ještě hornodvořišťská
SG a Casíňáci z Dolního Dvořiště. Čtvrt hodinu
před jednou odpolední starosta obce Zdeněk
Kemény slavnostně zahájil turnaj, přivítal
všechny přítomné a popřál jim mnoho
sportovních úspěchů.
Po zahájení začal první zápas mezi místním
fotbalovým klubem TJ Horní Dvořiště, z. s. a
SG. Domácí nenechali nic náhodě a už v první
minutě se dostali do vedení. Hra byla jasně v
jejich režii. Do přestávky bylo prakticky o
výsledku rozhodnuto, když se poločasový účet
zastavil na skóre 5:1. Po přestávce se
pokračovalo
ve
stejném duchu. SG se
snažila, ale bohužel
pro ně, rychlost už
chybí. Výsledek byl
nakonec jednoznačný
8:1. Hattrick si připsal
zkušený Měchura a
mladíček Mati.
Do druhého zápasu
nastoupila domácí TJ,
aby dala odpočinout
SG. Za tým Casíňáků
nastoupilo i několik
kmenových hráčů domácích nebo např. bratři
Faturové. Už ze soupisek bylo jasné, že utkání
bude přinejmenším vyrovnané a emotivní  .
Prognózy se zcela naplnily. Od počátečních
minut se hrál vyrovnaný, ale hlavně vyhrocený
zápas. Do vedení se po dvaceti minutách dostali
hosté, když se prosadil Fatura Zb.. Domácím se

Po skončení vyhlásil starosta obce Zdeněk
Kemény výsledky, předal poháry za 1. až 3.
místo včetně „PUTOVNÍHO POHÁRU“ vítězi,
oddílu domácích. Dále byly vyhlášeny
individuální ceny pro nejlepšího gólmana–
RŮŽIČKA Jan (TJ Horní Dvořiště) a nejlepšího
střelce – MATI Michal (TJ Horní Dvořiště),
jenž vstřelil úctyhodných pět branek. Po udělení
cen předal starosta rozhodčím zápasů (Marek
Jan, Pícha Karel, Lexa Bohuslav) připomínkové
plakety. V závěru všem přítomným poděkoval
za účast, a s přáním opětovného shledání turnaj
oficiálně zakončil.
ZK
www.sokolhornidvoriste.webnode.cz
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nesmyslnost válek. Člověk si musí vážit života a
snažit se předejít zbytečným válkám. Život má
člověk jen jeden, proto je třeba si připomínat
hrůzy a nesmyslnost válek. Právě to tím chtěla
obec Horní Dvořiště vyjádřit.

Živé obrazy Leben – Bilder Oberhaid
(Horní Dvořiště) 1938 – 1945
Ve dnech 18. 5. a 19. 5. 2018 pořádala obec
Horní Dvořiště ve spolupráci s KVH při W. P.
E. P. (Work People European Patriots) akci s
názvem „Živé obrazy obce Horní Dvořiště“.

Jak akce probíhala?! Již od středy 16. května si
začínaly Kluby vojenské historie budovat a
připravovat své dobové tábory, ve kterých mohli
návštěvníci vidět a sledovat život vojáků.

Na KVH při W. P. E. P. jsme se obrátili právě
proto, že většina členů se účastní natáčení
historických filmů a dokumentů, na kterých
zároveň pracují i jako historičtí poradci. Od této
spolupráce jsme byli jinými kluby vojenské
historie i jednotlivci odrazování, jelikož se prý
jedná o extrémisty, avšak po osobních
zkušenostech musíme říci, že se jednalo pouze o
závist, zášť a pomluvy, neboť se jedná o
skutečné historiky. Což v současné době
potvrzují i složky PČR a vojenští pyrotechnici.

Všechny tábory poté byly v pátek 18. 5. pro
návštěvníky otevřeny. Tím vznikla zájemcům o
historii možnost sledovat život vojáků na frontě
za 2. sv. války. Byla možnost si prohlédnout
například život v britské polní ozdravovně, kde
členové klubu mile vysvětlovali, co k čemu
sloužilo.

Některým návštěvníkům při představě hrůz
probíhajících zákroků běhal mráz po zádech. V
německých táborech byly vystaveny různé
druhy uniforem německé branné moci, k vidění
bylo mnoho originálních válečných rekvizit a
techniky. Nechyběly ani tábory Rudé armády,
kde návštěvníky akce nejvíce zaujala polní
kuchyně a výstava vyznamenání. Proběhla i
takzvaná spanilá jízda vojenské techniky po
okolních městech a obcích. Zatímco vojenská
technika objížděla svou trasu, na návsi v
Horním Dvořišti se chystalo pódium a KVH při

Nutno poděkovat tomuto klubu za profesionální
vystupování jak svou vizáží, tak i chováním.
Tato akce byla vzpomínkovou akcí k příležitosti
stého
výročí
vzniku
samostatného
Československa. K historii našeho státu druhá
světová válka neodmyslitelně patří a obec Horní
Dvořiště si tím připomněla miliony zmařených
životů. Uctila tím jejich památku. Hlavním
poselstvím a propagací této akce byla
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W. P. E. P. stavělo divadelní jeviště a kulisy pro
hlavní program.

československého státu a lidu v podobě výsadku
parašutisty, jenž se účastnil atentátu na
zastupujícího říšského protektora Reinharda

Nejdůležitějším dnem celé akce se stala sobota
19. 5. 2018, na kterou byl naplánován hlavní
program. Vše začalo úderem desáté hodiny, kdy

Heydricha. Život jednoho německého pohlavára
byl zaplacen řekou české krve. Poslední živý
obraz zachytil konečné okamžiky války a
dlouho očekávané osvobození. Německý odpor
byl beznadějný. Síly Wehrmachtu a jednotek SS
byly sevřeny spojenci a Rudou armádou na
našem náměstí. Když pak Rudou armádu
podpořil i tank T-34 za zvuku sovětské hymny,
bylo o výsledku rozhodnuto.

německá armáda obsadila Sudety a hraniční
pevnosti. To vše za jásotu zdejších Němců.
Utlačování českého obyvatelstva na sebe
nenechalo dlouho čekat.
Zanedlouho přestal Československý stát
existovat a vznikl protektorát. Vlastenci byli
pronásledováni a kolaboranti obsazovali vlivná
místa. V druhém obraze byl divák obeznámen se
životem v protektorátu. Dále pak snahou exilové
vlády prokázat politickou sílu a odhodlání

Jednotky SS fanaticky bojovaly do posledního
dechu a vojáci Wehrmachtu panicky utíkali do

10

zajetí Americké armády (US Army) v naději, že
se vyhnou nemilosrdnému zacházení sovětů,
kteří německé vojáky léčili jejich vlastní
medicínou.

Zvláštní poděkování:
Mgr. Jaromír Pytel ( KVH při W. P. E. P ) scénář a režie, scénář zvukové stopy, organizace
všech KVH, organizace spanilé jízdy,
spolupráce s PČR, Petr Peterka ( KVH při W. P.
E. P) sestříhání zvukového a hudebního
doprovodu, Zdeněk Kemény ( starosta obce
Horní Dvořiště) – organizace, zajištění,
povolení akce, hlavní odpovědnost, Michal a
Vladimíra Lendackých – organizace, shánění
sponzorů, prezentace akce, zajištění (nejtěžší
břímě ohledně celé akce), Henrich Lendacký –
správce střelnice. Dále pak pomoc při
občerstvení účinkujících (Dagmar Krejčová,
Radim Krejčí, Suzie Goldmanová, Dagmar
Krejčová ml., Lukáš Bigas a Milan Krejčí ml.),
SDH Horní Dvořiště, SDH Dolní Dvořiště, SDH
Vyšší Brod. Zaměstnanci obce Horní Dvořiště
(Pavel Karala, Anna Kollárová, Karel Pícha,
Ing. Helena Baudyšová) a kapele bejvalej IGElit za zpestření večerního programu
„Tancovačka k osvobození“.

Všechnu vřavu nakonec protkly zvony našeho
kostela, zvony míru. Tečkou za tímto smutným
obdobím naší minulosti byla recitace dvou dětí
v doprovodu čestné stráže československé
samostatné brigády o onom muži s knírem.
Konečně zavládl mír v Evropě a zazněla
československá hymna.

Velké díky patří také všem sponzorům –
Jihočeský kraj, Egal s.r.o., SGA Schody,
Isotherm, Kap Cafe Kaplice, Agro Svoboda,
KIC Kaplice, Alu plast, Engel, Targrem,
Jednota Kaplice, obec Dolní Dvořiště, obec
Malonty, město Vyšší Brod, město Rožmberk,
obec Omlenice, obec Střítěž, obec Loučovice a
manželům Šnobrovým za poskytnutí pozemků k
parkování.
Děkujeme, obec Horní Dvořiště

Za nás za všechny bychom rádi konstatovali, že
se akce mimořádně povedla a již nyní se zvažuje
další ročník.
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