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Vážení spoluobčané,
již více než měsíc máme po podzimní rovnodennosti a podzimní čas se hlásí o svá práva. V podstatě
celý měsíc říjen jsme mohli užívat krásných slunečných dnů. Sluníčko sice již ztrácí na své síle, ale
dovede krásně prosvítit a pozlatit tu podzimní přírodní paletu barev. Příroda se chystá k zimnímu spánku
a dlouhé zimní večery přímo vybízejí k tomu, sednout si pěkně do tepla, dát si dobrý čaj a relaxovat
s pěknou knihou, nebo si jen tak povídat. Nesmíme ještě také zapomenout na změnu času. Standardní
(nesprávně zimní) čas v roce 2018 nastane v noci 28. října. Hodiny se posunou z 3:00 hod. na 2:00 hod.
Samozřejmě nás i v nadcházejícím období a do konce roku čeká několik akcí a hlavně důležitých
událostí, o kterých budete informováni ve zpravodaji.
Právě v této době vzpomínáme na ty, kteří s námi již nejsou, s kterými jsme prožili část života a měli
jsme je rádi. Památka zesnulých – dušičky 2. listopadu nejsou sice státní svátek, ale jistě patří k nejvíce
dodržovaným tradicím u nás. Přijít na hřbitov, zapálit svíčku, uctít památku a vzpomenout si alespoň
jednou za rok na příbuzné, kamarády a známé, kteří tady již nejsou s námi, je slušností každého
normálního člověka. Vždyť člověk nikdy neví, kdy jeho cesta skončí. Často bereme život jako něco
samozřejmého a všedního, ale on není ani všední ani samozřejmý. Jsme dennodenně svědky naprosto
jedinečných okamžiků, které se nebudou již nikdy opakovat.

Dvořiště a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy
 výši školného ZUŠ Natanael na školní rok
2018/19 a ukládá starostovi obce, aby uzavřel
se ZUŠ Natanael smlouvu o tomto příspěvku
 zadání zakázky – rekonstrukce stávajícího
VO ve správním území obce Horní Dvořiště
– 3. ETAPA

Usnesení č. 26
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 27. 09. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 poskytování pečovatelské služby městem
Vyšší Brod ve správním území obce Horní
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 dohodu o spolupráci na likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu (BRKO) s firmou
AGRO SVOBODA

Spolek pro hezčí vesnici
(3 zastupitelé, hlasy v % 31,55)

1. Bláhová Marcela
2. Lendacký Henrich
3. Šístková Daniela

Zastupitelstvo obce:
 bere na vědomí informaci o úkolech
uložených minulým zastupitelstvem obce
 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 /
2018
 ukládá starostovi obce, aby administrativně
zajistil případný prodej pozemku parcelní č.
77/1, 77/4, 2626/1, 2626/2 vše v katastrálním
území Horní Dvořiště předem určenému
zájemci, včetně návrhu ceny a vypovězení
nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo
77/4 a 2626/1 v katastrálním území Horní
Dvořiště a výsledek předložil na příštím
zasedání zastupitelstva obce
 souhlasí s výměnou elektroměrového
rozvaděče v bytovém domě č. p. 34 a s
rekonstrukcí bytu č. 9/34 a ukládá starostovi,
aby toto bezodkladně zařídil
 bere na vědomí informaci o komunálních
volbách a kandidátních listinách v obci
 bere na vědomí informaci o výsledku dílčího
přezkumu hospodaření za rok 2018

143
116
78

24,15%
19,59%
13,17%

Pro rozvoj Horního Dvořiště
(2 zastupitelé, hlasy v % 20,90)
1. Ing.Baudyšová Helena 71
2. DiS. Frk Zdeněk
59

18,11%
15,05%

První „happy“ volič u volební urny
v pátek 05. 10. 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Horní Dvořiště,
konaných ve dnech 5. – 6. října 2018
Počet volebních okrsků:
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Odevzdané obálky:
Volební účast:

1
402
228
228
56,72%

Zvolení zastupitelé podle stran
(celkem 9 zastupitelů) – počet hlasů

Informace o konání ustavujícího zasedání
nového Zastupitelstva
obce Horní Dvořiště č.1

Česká strana sociálně demokratická
(4 zastupitelé, hlasy v %: 47,54)
1. Kemény Zdeněk
169
2. Mgr. Dašková Tereza 135
3. Korch Josef
131
4. Lendacký Michal
70

Obecní úřad Horní Dvořiště v souladu
s ustanovením § 93, odst. 1, zákona 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, informuje o konání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
č. 1 svolaného dosavadním starostou obce p.
Zdeňkem Keménym v souladu s § 91, odst. 1,
zákona o obcích.

18,94%
15,13%
14,68%
7,84%
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Místo konání: Obecní úřad Horní Dvořiště,
zasedací místnost, Horní Dvořiště č. p. 26,
mezipatro.
Doba konání:
29. 10. 2018 (pondělí) od 18 hodin

Informace o sociální službě
Pečovatelská služba

Navržený program:
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
Před schválením programu složí členové
zastupitelstva obce slib.

Posláním terénní formy pečovatelské služby
je zlepšení kvality života seniorů a osob se
zdravotním postižením na území města Vyšší
Brod a jeho smluvních partnerů (poskytování
sociální služby na základě smlouvy
s příslušnou obcí) v domácnostech uživatelů,
v lokalitě Vyšší Brod včetně místních částí
(Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov,
Hrudkov,
Lachovice,
Studánky,
Těchoraz), obec Horní Dvořiště (včetně
místní části Český Heršlák), obec Malšín
(včetně místní části Ostrov) a město
Rožmberk nad Vltavou (včetně místní částni
Přízeř).
Cílem pečovatelské služby poskytované dle
§ 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách
je
zabezpečit
klientům
v odpovídající kvalitě sociální službu
v rozsahu základních a fakultativních činností
specifikovaných v sazebníku úhrad za úkony
pečovatelské služby. Umožnit klientům zůstat
s dopomocí co nejdéle soběstačnými a
schopnými žít nadále v domácím prostředí,
na něž jsou zvyklí. Odlehčit rodině a osobám
blízkým v péči o příjemce služby ve všední
dny a zajistit péči o klienta v době, kdy jí
nemohou zabezpečit lidé z jeho okolí.
Zvyšovat pocit soběstačnosti a nezávislosti
klientů na pomoci svých blízkých, známých a
sousedů, ochrana jejich soukromí před
případnými nežádoucími vlivy (v případě
hrozby zajištění péče od pochybných
poskytovatelů).
Zásady poskytování – princip 4P =
péče, pomoc, podpora, porozumění.
Rozsah poskytování pečovatelské služby:
Poskytování pečovatelské služby zahrnuje
tyto základní činnosti: základní poradenství,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně

Všichni občané jsou srdečně zváni.

Slovo dosavadního starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za volební
účast ve volbách do obecního zastupitelstva v
Horním Dvořišti. Dokázali jste tím, že Vám není
lhostejné, kam bude naše obec v nadcházejících
letech směřovat, ani jak se nám bude v naší obci
žít. Mandát dosavadních zastupitelů volbami
zanikl. S těmi, s nimiž se v nově zvoleném
zastupitelstvu již znovu nepotkáte a měli na práci
v obci obrovský podíl, bych chtěl, i Vaším
jménem, za jejich záslužnou práci v uplynulém
volebním období poděkovat, a vyslovit přání, aby
se i nadále, podle svých možností, do obecního
dění zapojovali.
Spolu s novými i staronovými zastupiteli obce
chceme pracovat korektně, věcně a s poctivými
úmysly. Přejte nám, prosím, šťastnou ruku při
volbě starosty, místostarosty obce a vrcholných
orgánů obce.
V závěru mi dovolte vyjádřit poděkování za
podporu, které se z Vaší strany jednotlivým
kandidátům dostalo. Velice si toho vážím.
Za obec Horní Dvořiště dosavadní starosta Zdeněk
Kemény

Uzavření pošty
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 a v pátek 26.10.2018
bude z provozních důvodů uzavřena pošta
v Horním Dvořišti
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nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
Pečovatelská služba se poskytuje od 7:00
do 15:30 hodin každý pracovní den. Přesný
čas poskytování konkrétních úkonů si klient
dohodne se svou klíčovou pečovatelkou.

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek: 10,- Kč (za 15 min.)
3. Pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
10,- Kč (za 15 min.)
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
20,- Kč (za úkon)
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 10,Kč (za 15 min.)
2. Pomoc při základní péči o vlasy 10,- Kč
(za 15 min.)
3. Pomoc při základní péči o nehty 15,- Kč
(za 15 min.)
4. Pomoc při použití WC 15,- Kč (za 15 min.)
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
1. Zajištění stravy odpovídající věku,
racionální výživě apod. 10,- Kč (za úkon)
2. Dovoz nebo donáška jídla 10,- Kč (za
úkon)
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 10,- Kč (za
15 min.)
4. Příprava a podání jídla a pití 15,- Kč (za 15
min.)
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 20,- Kč
(za 15 min.)
2. Údržba domácích spotřebičů (např.
odmrazení lednice, výměna sáčku ve
vysavači) 20,- Kč (za 15 min.)
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu (např.
mytí oken, úklid společných prostor v
bytovém domě) 25,- Kč (za 15 min.)
4. Donáška vody (v objektu, kde není tekoucí
voda) 20,- Kč (za 15 min.)
5. Topení v kamnech, vč. donášky
připraveného topiva, běžná údržba kamen
20,- Kč (za 15 min.)
6. Drobné pochůzky (vyzvednutí léků v
lékárně, receptu apod.) 15,- Kč (za úkon)
7. Běžné nákupy (do 5 kg) 15,- Kč (za úkon)
8. Velký nákup (do 15 kg) 50,- Kč (za úkon)
9. Praní a žehlení ložního prádla, popř.
drobné opravy 40,- Kč (za 1 kg)
10. Praní ložního prádla, popř. drobné opravy
25,- Kč (za 1 kg)
11. Žehlení ložního prádla, popř. drobné
opravy 25,- Kč (za 1 kg)
12. Praní a žehlení osobního prádla, popř.
drobné opravy 40,- Kč (za 1 kg)
13. Praní osobního prádla, popř. drobné
opravy 25,- Kč (za 1 kg)

Kontaktní telefony:
Pečovatelky, K Vltavě 380, Vyšší Brod Tel:
380 746 212; 607 243 979; 723 582 326
Sociální pracovnice, úsek sociálních věcí Tel:
380 746 613; 723 063 949
Tajemnice Městského úřadu Vyšší Brod Tel:
380 746 305
Starosta Města Vyšší Brod Tel: 380 746 650
Úhrada za poskytování sociální služby
Pečovatelská služba se poskytuje osobám:
bez úhrady nákladů
 v případech stanovených zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 75
odst. 2 tohoto zákona)
 příjemcům dávek ze systému pomoci
v hmotné nouzi
 osobě, kde její příjem a příjem společně
posuzovaných osob dosahuje částky do
výše 1,5 násobku životního minima osoby
a společně posuzovaných osob
za částečnou úhradu nákladů (50%
z úhrad stanovených v sazebníku
 osobě, kde její příjem a příjem společně
posuzovaných
osob
se
pohybuje
v rozmezí 1,5 – 2 násobku životního
minima osoby a společně posuzovaných
osob
za plnou úhradu
 osobám, které mají přiznaný příspěvek na
péči podle zákona o sociálních službách,
bez ohledu na výši jejich příjmů
 osobě, kde její příjem a příjem společně
posuzovaných osob přesahuje 2 násobek
životního minima osoby a společně
posuzovaných osob.
Základní činnosti při poskytování
pečovatelské služby se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
Pomoc při zvládání běžných úkonů
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití:
10,- Kč (za 15 min.)
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14. Žehlení osobního prádla, popř. drobné
opravy 25,- Kč (za 1 kg)
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
1. Doprovázení dětí (klientů PS) do školy,
školského zařízení, k lékaři a doprovázení
zpět 15,- Kč (za 15 min.)
2. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět 15,- Kč (za 15
min.)
Fakultativní činnosti při poskytování
pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů
1. Doprava klienta k praktickému lékaři ve V.
Brodě a zpět, doprava těžce mobilních a
imobilních klientů k vyřízení nutných
záležitostí (jednání na úřadech, v bance, na
poště, návštěva hřbitova) a zpět 25,- Kč (do 5
km) 30,- Kč (do 10 km)
2. Doprovod na procházku 20,- Kč (za 15
min.)
3. Základní péče o pleť, masáž obličeje 25,Kč (za 15 min)
4. Pomoc při jednání s úřady, s vyřízením
nárokových dávek pro osoby se zdravotním
postižením aj. (zajistí sociální pracovník PS)
zdarma
Platnost od 1. 8. 2017

bylo chápáno jako provokace. Při projíždění
ulicemi
Sarajeva
nejprve
za
jeho automobilem vybuchla bomba, která zranila
jedenáct osob. Poté na stupátko jeho automobilu
vyskočil atentátník Gavrilo Princip a z
bezprostřední blízkosti zastřelil arcivévodu i jeho
manželku Žofii. Rakouské úřady obvinily z
atentátu
sousední
Srbsko.
Rakouský císař František
Josef
I. vyhlásil
koncem července 1914 Srbsku válku. Byla
důsledkem sporů států o nové rozdělení světa. V
české společnosti se válka nesetkala s žádným
nadšením. Vojáci rukovali do kasáren s nevolí a
mezi Čechy rostl pocit národního ohrožení.
Na stranu Srbska se po vyhlášení války okamžitě
postavilo Rusko. Německo napadlo ruského
spojence Francii a té pomohla Anglie. K těmto
zemím se přidávaly další evropské a
mimoevropské země, až bylo do bojů postupně
zavlečeno na 70 milionů lidí z 35 států světa.
Žádný stát nebyl schopen vyhrát, bojovalo se o
to, kdo vydrží déle. Na západě i na východě
Evropy byly vykopány stovky kilometrů zákopů.
Do konce války v nich zahynulo deset milionů
vojáků
a
dalších
20
milionů
zůstalo zmrzačených. Tato válka představovala
to nejhorší, co do té doby lidstvo zažilo.
Muži české národnosti, kteří narukovali do války,
v létě roku 1914 věřili, že do Vánoc budou doma.
S tím, jak se válka protahovala, začali se službě v
rakouské armádě vyhýbat. Odpor zvyšovala
skutečnost, že čeští vojáci byli většinou
nasazováni na východní frontu proti Rusům, k
nimž je vázala stará slovanská tradice. Mnozí z
nich raději přebíhali na druhou stranu fronty,
zejména k Francouzům a Rusům. Hlásili se do
tamějších armád bojujících proti Rakousku.
Věřili totiž, že porážka Rakouska a Německa
přinese svobodu českému národu.
Ve válce se postupně začala projevovat převaha
tří států – Anglie, Francie a Ruska. Toto
seskupení nazývané Dohoda bylo ke konci války
podporováno Spojenými státy americkými. Tím
se zvýraznila technická vyspělost a ta nakonec
rozhodla o vítězství nad Ústředními mocnostmi v
čele s Německem a Rakouskem – Uherskem.
Život za války se velmi zhoršil. V zemi byl
zaveden polovojenský režim, který postihoval
vše české. Přestaly vycházet mnohé české noviny
a časopisy, školní učebnice byly cenzurovány,
byla zakázána činnost Sokola. Mnozí čeští
politici byli uvězněni. Veškerá výroba v
továrnách byla podřízena potřebám války.
Pracovaly zde ženy nebo děti. Na potraviny a
některé druhy spotřebního zboží byl zaveden

Den vzniku samostatného Československa
V neděli 28. října si
připomeneme státním
svátkem 100. výročí
vzniku samostatného
Československa. Prezident v tento den uděluje
státní vyznamenání a na mnoha místech
republiky probíhá tradiční pokládání věnců.
Pojďme nahlédnout do historie a ve stručnosti si
připomenout, co předcházelo tomu, že máme
svoji samostatnou republiku.
Začátkem 20. století se Rakousko – Uhersko
snažilo získat nová území na Balkánském
poloostrově. Schylovalo se k válce, protože
mnohem slabší Srbsko nechtělo ustoupit.
Rakouská armáda měla spojence v Německu.
Srbové spoléhali na pomoc Ruska, Francie a
Anglie. Rakousko – Uhersko hledalo pouze
záminku. Ta se naskytla v roce 1914, kdy
přicestoval do Sarajeva, hlavního města Bosny a
Hercegoviny,
následník
císařského
trůnu Ferdinand d´Este, aby se zúčastnil
vojenských manévrů. Ze strany Jihoslovanů to
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přídělový lístkový systém. Ceny se neustále
zvyšovaly. Nedostatek potravin mnozí řešili
nákupy za vysoké ceny na venkově od sedláků.
Říkáme tomu černý trh, nebo také keťasení.
Podstatně se zhoršila úroveň vyučování ve
školách. Učitelé narukovali do armády, výuka se
proto omezovala. V zimě byly školy kvůli
nedostatku topiva uzavřené úplně. Obrovská
spotřeba válečného materiálu vyčerpávala
hospodářství celé Evropy i Rakouska – Uherska.
Většina českých politiků, kteří zůstali doma,
usilovala o smírné jednání s rakouskou vládou.
Jinak tomu bylo s politiky, kteří emigrovali do
ciziny. Po začátku války odešli do zahraničí čeští
vlastenci Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard
Beneš. Ve Francii se sešli se Slovákem Milanem
Rastislavem Štefánikem. Společně s dalšími
spolupracovníky začali organizovat boj proti
habsburské monarchii (říkáme tomu zahraniční
odboj). Spoléhali na pomoc států západní Evropy
a Spojených států amerických při vzniku
samostatného československého státu. Podařilo
se jim získat pro myšlenku samostatného státu
české a slovenské krajany v USA, Velké Británii,
Francii a Rusku. Navázali rovněž styky s
předními politiky v těchto zemích.
Z Čechů a Slováků žijících v západní Evropě
organizovali československé zahraniční vojsko –
legie – proti Rakušanům a Němcům. Vojáci, kteří
se dostali do zajetí v Rusku, tvořili legie i na
východní frontě. Legie byly dobrovolnické
vojenské útvary složené z Čechů a Slováků.
Legionáři bojovali spolu
s
dohodovými
armádami proti centrálním mocnostem a později
také v Rusku proti bolševikům. Jejich celkový
počet postupně vzrostl na téměř sto tisíc. Protože
v boji byli legionáři velmi stateční, získali si u
francouzské, anglické i americké vlády velmi
dobrou pověst. Po válce se stali základem
československé armády.
Současně docházelo ke stále většímu odporu také
v českých zemích. Bída, hlad a nemoci
vyvolávaly projevy nespokojenosti. Lidé
demonstrovali a stávkovali. Úřady proti nim
posílaly četnické oddíly. Četníci používali proti
demonstrujícím střelné zbraně, na ulicích
zůstávali ležet mrtví a zranění. Ke vzpourám
vojáků docházelo i v kasárnách. Nejpočetnější a
nejznámější byla československá legie v Rusku.
Ta čítala 60 109 mužů, z nichž za svobodu
Československa jich 4112 položilo život. Základ
tohoto prvního československého vojska (které
ještě v době svého vzniku nemělo svůj stát –
teprve za něj bojovalo) tvořila Česká družina,
čítající 720 prvních dobrovolníků, která vznikla

hned v létě 1914. Ta se postupně rozrostla v
několikatisícový armádní sbor, čítající počátkem
roku 1919 již celkem 12 pěších (střeleckých)
pluků, 2 jezdecké pluky, elitní úderný prapor, 3
dělostřelecké pluky, 3 oddíly těžkého
dělostřelectva, vlastní letecký oddíl a vlastní další
podpůrné jednotky služeb.
Na podzim roku 1917 došlo v Rusku k revoluci,
a tak se situace legionářů stala kritickou. Stále
častěji se dostávali do bojů s vojsky ruských
bolševiků.
Každodenně
se
potýkali
s
několikanásobnou
přesilou.
Po
vzniku
Československa se podařilo vyjednat jejich
odchod z Ruska. Teprve během roku 1920 se naši
legionáři z Ruska vraceli po dobrodružné cestě
kolem
světa
zpět
do
svobodného Československa.
V českých zemích se počátkem roku 1918
projevil nedostatek potravin a léků. Mnoho lidí a
zejména dětí umíralo. Po čtyřletém zabíjení a
mrzačení válka na podzim 1918 skončila
porážkou Německa a Rakouska – Uherska. Ještě
než Rakousko – Uhersko mohlo přijmout
všechny podmínky míru, začalo se rozpadat.
Na počátku roku 1918 nestačily armády
Rakouska – Uherska a Německa spolu se svými
spojenci odrážet útoky vojsk západních spojenců.
Tomáš Garrigue Masaryk dosáhl v polovině roku
1918 příslib uznání nezávislosti od mocností
Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní
československou vládu. Doma se mezitím
politické strany dohodly na vytvoření Národního
výboru, který se měl připravovat na převzetí
moci.
28. října 1918 ráno se v Praze vydali
představitelé Národního výboru Antonín Švehla a
František Soukup převzít Obilní ústav, aby
zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se v Praze
rozšířila zpráva o uznání podmínek míru
Rakouskem – Uherskem, které obsahovaly také
uznání nezávislosti všech národů Rakouska –
Uherska. Lidé začali strhávat znaky rakouské
říše, po celém městě zavlály červenobílé prapory,
v ulicích hrála hudba a tančilo se.
U
pomníku
svatého
Václava
byla
provolávána sláva samostatnému
československému státu. Všude zněla píseň Kde
domov můj. Navečer vydal Národní výbor první
zákon o zřízení samostatného státu.
O dva dny později kapitulovalo v Praze
definitivně rakouské vojenské velitelství a
slovenští politici se Martinskou deklarací přijatou
v
Turčianském
Sv.
Martině
přihlásili
ke společnému státu s Čechy. 1. světová válka
skončila v listopadu 1918 porážkou Rakouska –
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Uherska a Německa. Dosavadní habsburská
monarchie se definitivně rozpadla. Mírovými
smlouvami došlo k uznání nezávislosti
Československa také státy, které 1. světovou
válku prohrály. Na základě mírových jednání v
Paříži i podle přání obyvatel byla k novému státu
připojena také Podkarpatská Rus.

Naši oslavenci
Vlasta Kremlová
Marta Lutyová
Marie Vaňková
Josef Kalianko
Miloslav Neužil
Jiří Německý
Karel Pícha
Milan Dufek
Mária Dvořáková
Radek Maršán

Lípa- národní strom
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku
samostatného Československa bude v rámci
programu ZUŠ vysazena lípa u školy TGM
v Českém Heršláku.
A cože nám lípa
symbolizuje?
Slované uctívali lípu nejen jako posvátný strom,
ale také jako matku, která dává svým dětem vše,
co potřebují. Z lipového dřeva se vyřezávaly
lžíce, hrnečky, tácy a jiné potřebné vybavení pro
domácnost. Také se vyráběly štíty, s pomocí
kterých se vojáci bránili na bojištích a skrývali se
před oštěpy a meči nepřátel. Z lipového dřeva se
vyřezávaly oltáře, ikony a také hudební nástroje.
Ze dřeva lípy se každý rok vysekával tzv. „živý“
oheň, který byl jakýmsi magickým symbolem v
domě a představoval život a obnovu. Lípa byla
opředená spoustou mýtů a pověr. Lipové lýko
sloužilo ke spoutávání démonů. Figurku z
lipového dřeva lidé nosili pro štěstí. Lipová kůra
pak chránila před otravou a listy se využívaly při
provádění tajných kouzel k získání nesmrtelnosti.
Věřilo se také, že do lípy nikdy neudeří blesk,
proto byla vysazována přímo u domů nebo se
stávala útočištěm pro poutníky během bouřky.
Lípa byla zvolena národním stromem a lipová
ratolest se stala součástí české státní symboliky.
Se znakem lípy se můžeme například setkat na
vyznamenáních a oceněních České republiky
(vyznamenání Bílého Lva, státní vyznamenaní
České republiky). Ratolest lípy je také zobrazena
na státní pečeti a je také součástí symboliky na
prezidentské standartě. Najdeme ji i na
vojenských uniformách, na erbech měst a na
bankovkách.

(*16. 09.)
(*27. 10.)
(*19. 10.)
(*27. 10.)
(*23. 09.)
(*01. 10.)
(*18. 10.)
(*22. 10.)
(*20. 10.)
(*31. 10.)

Ať štěstí na každém Vašem kroku číhá,
ať anděl Vás stále hlídá,
ať co nejvíc ve Vaší tváři,
pohoda, smích a radost září.
Srdečně gratulujeme k životnímu jubileu!!!

Předseda Tělovýchovné jednoty Horní
Dvořiště, z.s. slaví šedesátiny
Předseda TJ
Horní
Dvořiště,
Karel PÍCHA
slaví v těchto
dnech
šedesáté
narozeniny.
Za celý klub
moc
gratulujeme,
přejeme
hodně zdraví
a mnoho
aktivních let,
třeba i na
fotbale

Narození
Adam Maršán

81 let
80 let
75 let
75 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
50 let

(*05. 09. 2018)

Gratulujeme rodičům Aleně Slaninové a
Ladislavu Maršánovi a přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví a zkrátka jen to nej,
ať je to kluk bezvadnej.
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Plánované akce: 28. 10. 2018
02. 12. 2018
21. 12. 2018
22. 12. 2018

Slavnost - 100. výročí vzniku ČSR (škola, kostel)
Rozsvícení vánočního stromu na návsi
Masarykův vlak
Živý betlém
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