Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 6/2018

Ročník: VIII

20. prosince 2018

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nastala doba radostného očekávání, rozjímání, tradic, zvyků a setkávání. Nastal adventní
čas. Společně, slavnostně a mile jsme jej přivítali v naší obci na návsi první adventní nedělí, která letos připadla
na 2. prosince, při rozsvícení vánočního stromu na návsi. Za zvuku koled a s vůní punče se rozzářila první svíčka
na krásném adventním věnci (viz výše), za nějž děkujeme paní Monice Kremlové. Zpíváním a hudebním
vystoupením dětí ze ZŠ TGM a SZUŠ i hojnou účastí našich občanů byla dokonale dokreslena srdečná atmosféra
tohoto setkání.
Adventní náladu prožívá každý z nás jinak. Někdo si užívá nakupování, pečení, balení dárečků, jiný s přáteli
zajde na skleničku, někdo dává přednost klidu domova. Ať už je váš advent jakýkoliv, nezapomeňte si nechat
chvilku jen pro sebe a zamyslet se nad tím, co pro Vás vlastně znamená a jaký byste jej doopravdy chtěli mít...
Aneb jak řekla liška malému princi: „ Co je důležité, je neviditelné“. Žijeme v době, kdy je vše zaměřené na
výkon, splnění cílů a úspěch. V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib,
které vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli.
Vánoce jsou jedním z okamžiků, kdy máme příležitost uvědomit si skutečnou hodnotu společně strávených chvil.
Neboť betlémská hvězda jednou provždy ukazuje směr naděje, ve které zloba a nenávist nemusí vládnout
lidskému životu napořád. Ani pro nevěřící se tak vánoční příběh nemusí zdát nesmyslný. V duchu si představit
prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě a porozumět vánoční záhadě. Nebo se můžete přijít
podívat, zasnít se a rozjímat v sobotu 22. prosince v 17 hodin na naši náves, kde se celý příběh již po sedmé živě
odehraje.
Kouzelné vánoční svátky, mnoho štěstí, pohody a hlavně zdraví v novém roce 2019
přeje zastupitelstvo obce Horní Dvořiště.
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Usnesení č. 1 ze zasedání ustavujícího
zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 29. 10. 2018

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce
Horní Dvořiště ze dne 13. 12. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 členy finančního výboru: p. Ing. Frka Radka a p.
Lendackého Henricha
 členy kontrolního výboru: p. Korcha Josefa a p.
Kremla Luboše
 cenu vodného ve výši 29,02 + pevná složka
vodného 510,- Kč a dále cenu stočného 41,95 Kč
+ pevná složka stočného 651,- Kč – ceny jsou
uvedeny bez DPH dále zastupitelstvo obce ukládá
starostovi zveřejnit tuto kalkulaci na úřední desce
 mimořádnou odměnu zástupcům jednotlivých
inventarizačních komisí ve výši 1000,- Kč
 rozpočet na rok 2019 v celkové výši příjmů
10 430 900,- Kč, celkových výdajů 10 430 900,Kč a financování ve výši 0,- Kč. V rozpočtu jsou
zahrnuty závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace obce, a to pro Základní škola T. G. M.
a Mateřská škola Horní Dvořiště ve výši
1.500.000,- Kč, Závodní kuchyně Horní Dvořiště
p. o. 500. 000,- Kč a transfery spolkům TJ Horní
Dvořiště, z. s. ve výši 50.000,- Kč. Sociální fond
má stanoveny celkové příjmy 45.732,- Kč a
celkové výdaje ve výši 42.000,- Kč
 mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši
10.000,- Kč za plnění mimořádných úkolů při
zajišťování kulturních akcích v roce 2018
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E. ON Distribuce, a.s. na
uložení zemního kabelu NN v pozemku parc. č.
2421/1, 2421/2, 2421/3, 2421/6 v k. ú. Horní
Dvořiště za úplatu 1.000,- Kč bez DPH a v
pozemku parc. č. 49/1 v k. ú. Český Heršlák za
úplatu 1.000,- Kč bez DPH
 min. finanční spoluúčasti 30% - 50% celkových
nákladů (dle žádostí) u žádostí o granty u JČ kraje
 náklady na překlad, tisk a digitalizaci Denkmayer
kroniky Horního Dvořiště k pořízení dvojjazyčné
knihy a to za předpokladu získání dotace z Fondu
malých projektů – projekt podpořený z programu
Interreg V- A Rakousko – Česká republika pro
přeshraniční spolupráci. Zastupitelstvo ukládá
místostarostce obce zajistit celou akci.

Zastupitelstvo obce schvaluje
 aby funkce starosty byla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích
 že obec bude mít jednoho místostarostu, který
nebude pro svou funkci dlouhodobě uvolněn
 že volba starosty, místostarosty a předsedů
finančního a kontrolního výboru se budou konat
veřejným hlasováním
 že o pořadí kandidátů se bude hlasovat dle počtu
získaných hlasů od voličů
 volbu starosty obce: Zdeněk Kemény
 volbu místostarostky obce: Marcela Bláhová
 volbu předsedkyně finančního výboru: Daniela
Šístková
 volbu předsedy kontrolního výboru: DiS. Zdeněk
Frk
 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
takto:
 místostarosta 7.600 Kč
 člen zastupitelstva 1.200 Kč
 předseda výboru či komise 700 Kč
 člen výboru či komise 500 Kč
Odměny se neuvolněným členům zastupitelstva
za jednotlivé funkce nesčítají a náleží jim jen
nejvyšší odměna za jednotlivé funkce, tzn. pokud
je člen zastupitelstva i předsedou výboru, či
komise nebo členem výboru či komise, tak mu
náleží odměna, jen za výkon člena zastupitelstva,
poněvadž tato odměna je nejvyšší. Odměna bude
poskytována ode dne 01. 11. 2018, v případě
náhradníka
ode
dne
prvního
zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastní.
Zastupitelstvo obce 2018-2022
zleva: Daniela Šístková, DiS Zdeněk Frk, Henrich
Lendacký, Marcela Bláhová, Zdeněk Kemény, Mgr. Tereza
Dašková, Michal Lendacký, Josef Korch
chybí: Ing. Radek Frk

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 rozpočtové opatření č. 14, 15, 16, 17, 18 a 19 /
2018
 projekt těžební a pěstební činnost v obecních
lesích na rok 2019 tak, jak jej vypracoval OLH
p. Žufa
 informaci o přípravách na inventarizaci a ukládá
hospodářce obce zpracovat veškeré podklady
a sestavy pro inventarizaci
 informace o vyhlášení dotačního programu
Jihočeským krajem na rok 2019 a ukládá
starostovi, aby zažádal o dotace na živou kulturu
(dětský den), o dotaci na podporu sportu –
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renovaci tenisových kurtů, o dotaci na hasiče,
údržba obecního majetku – hasičská zbrojnice
 informaci o Betlémském světle a o setkání našich
hasičů s rakouskými hasiči
 sdělení O2 Czech Republic, a.s. ohledně
demontáže telefonní budky před poštou v roce
2019
 informaci
o
konání
příštího
zasedání
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce:
 neschvaluje prodej pozemku parc. č. 45/10 v k. ú.
Český Heršlák. Dále zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce, aby administrativně zajistil
případný prodej části pozemku parc. č. 45/10
v k. ú. Český Heršlák tak, aby obci H. Dvořiště
zůstal přístup na pozemky v jejím vlastnictví

Po proslovu ředitelky SZUŠ Natanael Michaely
Kadlecové o duchovních kořenech a hodnotách naší
země se všichni účastníci přesunuli před školu, kde
byla symbolicky zasazena lípa.

Slavnost ve škole a sázení lípy
V neděli 28. října 2018 jsme si připomněli významné
100. výročí založení Československé republiky.

(Její umístění se totiž nepatrně změní, ale zůstane stát
u základní školy a místní žáci se stanou jejími
patrony).
Společný zpěv české i slovenské hymny uzavřel
oficiální část, po které následovalo občerstvení s
teplým čajem i punčem, který přišel v podzimním
nečase vhod.

Učitelé ze Soukromé základní umělecké školy
Natanael společně se základní školou TGM v Horním
Dvořišti připravili program, který se konal v
prostorách ZŠ TGM.

Od 17 hodin pak proběhl v kostele v Horním Dvořišti
komorní koncert písní v podání Michaely Kadlecové
a Pavla Podhradského.

Po krátkém historickém úvodu paní ředitelky Leony
Vejsové zaznělo z úst žáků veršované pásmo o
prvním prezidentu T. G. Masarykovi, jehož autorkou
byla paní ředitelka, poté zahrály děti SZUŠ Natanael
a společně s žáky ZŠ TGM také zazpívaly
Masarykovu oblíbenou píseň Ach, synku, synku.

Pro Horňáček Michaela Kadlecová

Poznámka a vzkaz z redakce: Děkujeme, úžasný zážitek a
velká škoda, že si koncert přišlo poslechnout tak málo
lidiček.
MB
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Poděkování

Karetní turnaj „JIHOČESKÁ BULKA“ aneb
jak se chlapi umí zabavit

Dne 28. října 2018 jsem mohl shlédnout a shlédl
oslavy ke stoletému výročí vzniku naší první
Masarykovy republiky v Základní škole v Českém
Heršláku
s úžasným
emočním
hudebním
instrumentálním
a
pěveckým
vystoupením
nejmenších dětí ve škole, symbolickým slovanským
sázením národního stromu, měkké slovanské lípy a
následným závěrečným pak koncertem duchovní
hudby v kostele svatého archanděla Michaela v jeho
překrásné akustice silného a nejsilnějšího duchovního
místa genia loci et Dei v obci Horní Dvořiště s jeho
účinkem na nás všechny zúčastněné, paní Michaelou
Kadlecovou s kytarovým zpěvným doprovodem
s biblickými texty písní a jejím úžasným hlasem
k jejímu nástroji a doprovodné kytaře....
Chtěl bych tímto dopisem především poděkovat všem
skrytým organizátorům za tento přesahově posunutý
hluboký vnitřní zážitek slyšený a shlédnutý,
uchopený, komentovaný a oceněný námi i našimi
rakouskými sousedy z Deutsch Hörschlagu, kteří se
koncertu v kostele spolu s námi také zúčastnili. Chtěl
bych při této příležitosti vyjádřit svůj dík a obdiv
k práci silného teamového integritního vnitřního
zázemí obce v jeho nám všem zprostředkované
novozákonní kultuře, nadstavbě, přesahu a
spiritualitě…
Při této příležitosti jsem nemohl nevidět defilující
historické vnitřní obrazy a reminiscence tohoto
setkávání v minulosti……
František Tripes

Karty a karetní hry nás v Evropě doprovází již více
jak 600 let. Hned od začátku si vydobyly velkou
popularitu a staly se součástí společenského života
všech sociálních vrstev. Trappola neboli bulka se
jmenovala nejpopulárnější karetní hra 18. a 19.
století. V. K. Klicpera byl nejen básník a spisovatel,
ale také dobrý karetní hráč a právě s jeho osobou je
spojena karetní hra BULKA. Věnovali se jí i takoví
velikáni českých dějin jako Jan Neruda či Bedřich
Smetana.
Dokonalosti je všude plno. Přesto všechno se najdou i
tací, kteří se nebojí zbořit hranice, pobavit se a udělat
si ze sebe v zápalu hry i obyčejnou legraci. S heslem,
že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, tomu tak bylo
i u nás, jak níže popisuje Olda Štoudek.

Milí spoluobčané,
rád bych Vás informovat o kulturní akci, která se
konala v naší obci. V sobotu 27. 10. 2018 se u
Lendackých uskutečnil turnaj v karetní hře
„JIHOČESKÁ BULKA“ na počest VŘSR.

Pamětní medaile oboustranná T.G. Masaryk Horní Dvořiště 1918 - 2018
K blížící se akci „Návrat Masaryka do vlasti“ jsme
nechali vyrobit „Pamětní medaile oboustranné Masaryk - Horní Dvořiště 1918 – 2018“ o průměru 5
cm – viz. foto

Zúčastněných 12 hráčů přivítal a později předal ceny
a diplomy Judr. pplk Josef Kreml z Kremlů, absolvent
Moskevské univerzity. Po tříkolové karetní bitvě
zvítězil Matějka Petr, druhé místo vybojoval Houdek
Vladimír a třetí se umístil Ďurkov Jan.

K dispozici máme celkem 300 ks (100 ks v krabičce,
200 ks v průhledné kapsli.
Medaile budou použity 21. 12. 2018 při slavnosti na
nádraží v Horním Dvořišti jako prezent, ale půjdou i
do volného prodeje.
cena:
Varianta v průhledné kapsli 1 ks = 200 Kč
Varianta v krabičce 1 ks = 250 Kč
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Příjemné turnajové odpoledne obohatil výborným
guláškem a občerstvením pan Lendacký Henrich st.
Po dohodě všech zúčastněných bylo navrženo, že se
uspořádá další karetní turnaj v sobotu 29. 12. 2018
opět u Lendackých. Zveme všechny, kteří mají zájem
zúčastnit se tohoto klání. Důležité informace se
dozvíte z vyvěšených plakátů.
S pozdravem a kartám zdar p.Štoudek

nepřimluvili andělé, dostat se do pekla, odkud není již
nikdy návratu.
„My už budeme hodní!!!!!“ Přesvědčivě slibovali
jako každý rok. „Hned se polepšíme!!!!!“ Čerti
zklamaně museli odejít s prázdnou. Dětem se totiž
podařilo ubránit i paní učitelky, na ty měli pekelníci
chlupatí také spadeno. Každý dostal nakonec balíček
s dobrotami, za který někteří jedinci v té hrůze a
strachu málem zapomněli poděkovat.

Mikuláš neztratil plášť a jen čert ví proč
Kdo si neuklízí hračky, kdo vyrušuje a neposlouchá
paní učitelku, kdo žaluje, pere se, odmlouvá, nenosí
úkoly, vyrušuje, vzteká se……… a ještě mnoho
dalších prohřešků je pěkně popsáno v knize hříchů,
není šance něco zatajit. O tom se mohly na vlastní
oči i uši přesvědčit děti v naší mateřské a základní
škole ve středu 5. prosince.

Ještě společné foto a na rozloučenou ve školce
zazpívaly děti tak moc krásnou a roztomilou písničku,
která dojala i samotného čerta.
„Podívejte děti, kdopak to k nám letí.
Bílá křídla, bílé vlasy, andělíček je to asi. Na hlavě
má hvězdičku, svití si na cestičku……….“
Z nebeských výšin a pekelných hlubin se zaslouží
poděkovat za spolupráci dobrým pozemským bytostem a
těmi jsou: Luboš Kreml, Monika Kremlová, Saša Dolná,
Zorka Papalová, Patrik Karala a Roman Fuka
MB

Nastal, jako každý rok touto dobou, očekávaný
okamžik!!!!! Ve dveřích se objevil Mikuláš v
doprovodu dvou vlídných andělů a dokonce třech
děsivých, rohatých a chlupatých čertů s chrastícími
řetězy a zvonci.
Samozřejmě každé dítko očekávalo, že mu nadělí
hodný Mikuláš balíček s dobrotami. Nadílku však děti
nedostaly jen tak zadarmo, musely zazpívat písničku,
nebo říct básničku.

Plánované akce
Rekonstrukce příjezdu TGM z exilu
speciálním vlakem
22. 12. 2018 Živý betlém v 17.00 hod. na návsi
24. 12. 2018 Půlnoční mše ve 21:30 hod. v kostele
16. 02. 2019 Masopust, Maškarní bál /bližší
informace budou na plakátech/
----------------------------------------------------------------21. 12. 2018

Informační zpravodaj – periodický tisk
územního samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887, tel. 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, gratulace,
připomínky odevzdejte, prosím, v kanceláři Obecního úřadu,
nebo zasílejte na e-mail: obecnizpravodaj@email.cz
Uzávěrka 1. čísla v r. 2019 : 20. 2. 2019

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

Někteří nezbedníci se museli dokonce zpovídat za své
chování samotnému čertovi, neboť ten měl na pekelné
listině pěkně přehledně napsaná jména největších
hříšníků. Ojoj, to by to dopadlo, kdyby se

Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 21. 02. 2019 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
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Naši jubilanti
Bolebruchová Věra
Kollárová Alžběta
Vaněk Antonín
Bláhová Vlasta
Köhlerová Oldřiška
Tripes František
Lendacká Jarmila
Pecháček Jaroslav

83 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
60 let

Prodej kaprů
PROBĚHNE V SOBOTU 22. 12. 2018 po 13. hod.
PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

(* 03. 11.)
(* 26. 11.)
(* 14. 12.)
(* 01. 11.)
(* 29. 11.)
(* 04. 11.)
(* 19. 12.)
(* 15. 11.)

Přednostně budou obslouženi občané,
kteří si kapra objednali!!!

Rok za rokem nám tu běží, zastavit je lze jen stěží.
Vrátit však nejde nic, tak přejeme Vám let ještě víc
a k tomu spokojenost, pohodu a hlavně pevné zdraví.

OD 20. 12. 2018 DO 22. 12. 2018 SE BUDOU
PRODÁVAT I OBJEDNANÉ VÁNOČNÍ
STROMKY

ŽIVÝ BETLÉM
Již po sedmé se sejdeme, abychom si připomenuli zrození Ježíška
a společně nasáli kouzlo vánoc

Kdy: 22. 12. 2018 v 17.00 hod
Kde: náves Horní Dvořiště
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Betlémské světlo 2018
Jako každý rok tak i letos se uskuteční předání Betlémského světla od hasičů z hornorakouského okresu
Freistadt
Slavnostní předání se uskuteční v sobotu 22. prosince 2018 od 17:00
hodin ve farním kostele ve Windhaagu u Freistadtu.
Pro hasiče je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.
Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazí již
po třicáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla
v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla
založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval
v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky
rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.
K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván,
dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a z rukou hasičů
z hornorakouského
okresu
Freistadt
byl
poprvé
předán
českokrumlovským hasičům 23. prosince 1989 na celnici v Dolním
Dvořišti.

ředitel ÚO Český Krumlov
HZS Jihočeského kraje
Plk. Ing. Pavel Rožboud

Vánoční přání starosty obce
Mám pocit, že posledních několik let začínáme s oslavami Vánoc v naší zemi stále o něco dříve. Faktem však je,
že Vánoce se blíží nezadržitelným tempem. Předchází jim doba adventní, kterou mohou lidé využít ke zklidnění
po celoročním shonu a k zamyšlení se nad uplynulým rokem. Vytváří nám prostor, abychom ještě mohli vylepšit a
hlavně dokončili to, co jsme začali a co nám z plánovaných úkolů a předsevzetí ještě chybí dodělat.
Také je tu čas pro zamyšlení se nad sebou. U křesťanů má tato doba zvláště duchovní význam v přípravě na
oslavu narození Syna Božího, Ježíše jako symbolu nového života.
Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek nebo prostě světsky, mají pro nás jedinečný význam. Jsou to
především svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou to svátky klidu, dárků a radosti.
Myslím si, že na tomto místě není třeba podrobně rozebírat, co se nám, představitelům obecního úřadu, respektive
voleným zástupcům obce, a všem našim zaměstnancům, podařilo a naopak, v čem ještě vidíme rezervy.
Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok, který se blíží ke svému konci, tak začneme znovu plánovat, rozpočtovat a
připravovat se na ten další.
Aby byl příští rok úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování obce podílejí, ať už jde o
zastupitele, členy výboru, komisí nebo o pracovníky obecního úřadu, či dobrovolníky.
Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci v letošním roce a do nového roku jim přeji zdraví a hodně
vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v jejich možnostech.
Vám, vážení spoluobčané, také přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů, pečení a
obstarávání. Přeji vám také, abyste vánoční svátky prožili v pohodě a radosti, přeji vám mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v příštím kalendářním roce.
Zdeněk KEMÉNY
starosta
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