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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
velikonoce jsou sice již za námi, ale pojďme si tyto významné svátky oslavující jaro a vzkříšení Ježíše Krista ještě
připomenout. Na Nikajském koncilu r. 325 bylo rozhodnuto, že Velikonoce mají připadnout na první neděli po prvním jarním
úplňku po jarní rovnodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi 22. březnem a 25. dubnem, jsou pohyblivým svátkem.
Nejpozdější Velikonoce - 25. dubna v roce 1943, nejčasnější Velikonoce - 22. března v roce 1818. První tabulky v českých
zemích s výpočtem Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář Jan Kepler. Podle klasického kalendáře připadnou na první
neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po 21. březnu. Pokud je úplněk v neděli, slaví se až následující neděli.
Největší křesťanský svátek, slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, letos připadl na 21. a 22. dubna. Dnes tyto svátky
chápeme jako křesťanskou oslavu, která se prolíná s velmi silně zakořeněnými pohanskými zvyky, kdy oslavujeme radost,
naději a nový život. Tak to na světě od pradávna prostě je. Když něco končí, tak zákonitě něco nového začíná. A tak vlastně i
pro nevěřící vzkříšení existuje. Zažíváme jej přece každé jaro. Najednou pociťujeme nový dech života s probouzející se
přírodou, kdy jarní slunečné dny lákají k procházkám. Jistě stojí za to, projít si naši již dříve zrekonstruovanou křížovou
cestu. První zastavení je u hřbitova. Poslední čtrnácté zastavení s hrobem Ježíše Krista, který byl dokončen letos, je v kapli
na vrchu Kalvárii. Zastavit se u krásných maleb a pochopit hlubší smysl celého příběhu. Ježíšovo utrpení a jeho cesta skrze
lidskou bolest a slabost nám možná pomůže pochopit, proč si nezoufat ani v těžkých situacích života, proč nepropadat
beznaději při pohledu na stav světa kolem nás. Právě velikonoční poselství nabádá k zamyšlení se, že existuje ještě jiná
dimenze života, než tento život dočasný. Ukazuje nám, že v našem nitru nosíme touhu po dokonalosti, kráse, lásce,
porozumění a dalších úžasných vlastnostech. Problém ale je, že většinou narážíme… nikoli však na druhé lidi, hlavně sami
na sebe, i když si to neradi přiznáváme. Dva tisíce let se lidstvo nechává přitáhnout příběhem, který připomíná smysl oběti,
odevzdání, přijetí a dává našemu životu hluboký smysl. Zároveň velikonoční upomínka na vlastní smrt by mohla být výzvou,
abychom bedlivě žili v přítomném okamžiku a vážili si všech maličkostí, jako by to mělo být naposled.


Usnesení č. 3
ze zasedání zastupitelstva
obce Horní Dvořiště ze dne 21. 02. 2019







Zastupitelstvo obce schvaluje:
zřízení fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury
směrnici „Statut fondu financování a obnovy
vodohospodářského majetku obce Horní Dvořiště“ a
jednorázový převod finančních prostředků do tohoto
fondu ve výši 400 000,- Kč a rozpočtovou změnu k
tomuto rozhodnutí
průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2018
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protokoly o účetní závěrce obce a příspěvkových
organizací obce (škola, ZK) k 31. 12. 2018, včetně
vypořádání hospodářského výsledku dle přílohy a
rozpočtové změny, která vyplývá z tohoto rozhodnutí
prodej pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. Horní Dvořiště o
2
výměře 1874 m (trvalý. trav. porost), pozemku parc.
2
č. 77/4 v k. ú. Horní Dvořiště o výměře 29 m (trvalý
trav. porost), pozemku parc. č. 2626/1 v k. ú. Horní
2
Dvořiště o výměře 117 m (zahrada) a pozemku parc.
2
č. 2626/2 v k. ú. Horní Dvořiště o výměře 165 m
2
(zahrada) za částku 150 Kč/m + náklady za GP

























(zřízení věcného břemene) + náklady za poplatek na
katastrálním úřadě
záměr dlouhodobě bezúplatně pronajmout nebytový
prostor v č.p. 32 (bývalé zdravotní středisko) na
přestavbu bytu třetí osobou a ukládá starostovi obce,
aby zpracoval dohodnuté podmínky a s těmi seznámil
případné zájemce
odměnu Sportovně kulturní komisi
zrušení majetkového účtu č. 1018311767 a
investičního účtu č. 2994598369/0800 u České
spořitelny a ukládá starostovi obce, aby do konce
03/2019 zrušení těchto účtů zařídil
výši nájmu nebytových prostor min. ve výši 40,- Kč za
m2 ročně
výši nájmu pozemku určeného pro zahradu min. ve
2
výši 1,50 Kč za m ročně
výši nájmu pozemku určeného pro zemědělství min.
ve výši 1200,- Kč za 1ha ročně
stanovisko obce ke škodní události č. 6633079 a
ukládá starostovi, aby toto stanovisko zaslal na sídlo
společnosti Jednoty Kaplice

tohoto fondu vložilo jednorázově 400 000 Kč. Finanční
prostředky tohoto fondu by se vedli v účetnictví obce
odděleně. Obec má zpracovaný „plán investic“ vodovodu a
kanalizace, který je průběžně aktualizován.

Jízdní vlakový řád 2019-2020
Na zasedání zastupitelstva obce dne 21. 2. 2019 starosta
informoval
přítomné
zastupitele,
že
obdržel
prostřednictvím Jikordu stanovisko Ministerstva dopravy
ohledně opětovného nezastavování rychlíků v naší obci. I
když oficiální jednání k návrhu nového jízdního řádu 20192020 ještě nebylo, tak i přesto bylo společnosti Jikord
zasláno naše stanovisko s jasnými argumenty a s jasným
nesouhlasem. Toto stanovisko bylo vypracováno z podnětů
od zastupitele H. Lendackého a místostarostky M. Bláhové.
Starosta dále informoval, že oslovil i poslance pana Kubíka
ze strany ANO. Ten toto naše stanovisko a argumenty
předal přímo panu ministrovi dopravy Ťokovi, který jak je
známo, již není ve funkci. Celou situaci budeme opětovně
řešit s novým panem ministrem, který bude jmenován 30.
dubna. Dopis se žádostí o opětovné projednání celé situace
bude odeslán do výše uvedeného data. Dále proběhlo dne
19. 3. 2019 jednání se zástupci Jikordu a ČD z kterého
vyplynulo, že rozhodnutí Ministerstva dopravy nelze nijak
zvrátit ani ovlivnit. Ze strany ČD bylo přislíbeno nahradit
chybějící spoje regionálními vlaky. Slíbený návrh nového
jízdního řádu, který měl být zaslán do jednoho týdne od
jednání a po opětovné urgenci, dosud zaslán nebyl.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informaci
o
úkolech
uložených
minulým
zastupitelstvem obce
plán rozvoje obce na roky 2019 – 2022 s tím, že
realizaci, způsob a druh financování jednotlivých akcí
odsouhlasí starosta, či zastupitelstvo dle schválených
pravomocí
informace o činnosti Sportovně kulturní komisi a
plánu kulturních akcí na rok 2019
informaci o plánované kontrole hospodaření obce
(audit) z Krajského úřadu
informaci o nově vzniklém Honebním společenstvu
Horní Dvořiště
informaci o výsledku škodní události č. 6633079
dopis Ministerstva dopravy ohledně obsluhy stanice
Horní Dvořiště vlaky dálkové dopravy a kategoricky
se staví proti plánovanému opětovnému zrušení těchto
spojů
informaci o podané žádosti o dotaci z Fondu malých
projektů Rakousko-ČR
informaci o konání valné volební hromady destinační
společnosti Novohradsko-Doudlebsko
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva
obce
Zastupitelstvo obce:
ukládá hospodářce obce, aby do konce 10/2019
oznámila nájemcům navýšení cen od 01. 01. 2020 u
stávajících nájemních smluv

Nové autobusové spoje od 09. 06. 2019
Na jednání dne 6. 3. 2019 se zástupci Jikordu a ČSAD se
podařilo starostovi obce dohodnout dva nové autobusové
spoje do Horního Dvořiště. Konkrétně se jedná o linku
330002 a spoj č. 22 z Loučovic do Kaplice, který bude u
nás zastavovat v 9:20 hod. a dále spoj č. 17 z Kaplice do
Vyššího Brodu, který bude u nás zastavovat v 11:31 hod..
Oba dva spoje, budou jezdit v pracovní dny. Spoje jsou
zavedeny na zkoušku do 30.11.2019. V případě, že budou
využívány, automaticky se zapracují do budoucích návrhů
JŘ.

Směsný a objemný odpad do tříděného sběru
NEPATŘÍ!!!!
Ať chceme nebo ne, odpadové hospodářství se týká úplně
každého z nás – neexistuje člověk, který by během svého
života nevyprodukoval žádný odpad, byť se třeba jeho
množství snaží omezit na minimum. Už tolikrát jsme
připomínali a apelovali na naše občany. Povědomí o tom,
které pojmy označují který druh odpadu, by mělo patřit
k základnímu vzdělání úplně stejně jako třeba to, že modrý
kontejner je určený na papír, žlutý na plasty a zelený na
sklo.
Pokud se v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje
směsný odpad celý obsah kontejneru je znehodnocen a
musí být odvezen na skládku. Nakonec to zaplatíme
všichni. Tříděný odpad, který mohl být dále využit, bude
draze likvidován. Stejně tak ke kontejnerům nepatří
objemný odpad: nábytek, plastové nárazníky, velké kusy
kovu – to vše můžete zdarma odevzdat ve sběrném dvoře,
ale rozhodně to nepatří ke kontejnerům na tříděný odpad!!!
Je dobré třídit, ale zároveň udržovat čistotu a pořádek
kolem sebe (jako u sebe doma!).

Zřízení fondu obnovy
vodohospodářské infrastruktury
Povinnost mít vypracovaný "Plán financování obnovy
vodovodu a kanalizace" ukládá zákon 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů a Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb. Povinnost tvořit rezervu a
účtovat o rezervách ukládá vlastníkům vodovodů a
kanalizací zákon č. 593/1992 Sb., §7 – jedná se o rezervy
na opravy hmotného majetku. Jedná se o splnění zákonné
povinnosti na tvorbu fondu na reprodukci investičního
majetku. Je nezbytné statut schválit, abychom mohli zahájit
tvorbu tohoto fondu. Fond by se tvořil v částce Kč 30.000,čtvrtletně, tj. 120 000 Kč ročně s tím, že letos by se do
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Oba tyto nešvary přidělávají práci pracovníkům obce a je
k zamyšlení, zda ruce, které se každý den musí přehrabovat
v kontejneru, by nebyly potřebnější jinde.

Odznaky 50,- Kč za kus

E. ON Distribuce oznamuje přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne 20. 05. 2019 od 08:00 hod do 09:30 hod
Obec: Horní Dvořiště
Část obce: Český Heršlák
dne 20. 05. 2019 od 10:00 hod do 14:00 hod
Obec Horní Dvořiště
Část obce: Horní Dvořiště

Pohlednice 5,- Kč za kus

Upomínkové předměty na prodej
- je možno zakoupit na OÚ
Pamětní medaile TGM – 100 let
250,- Kč v krabičce, 200,- Kč v kapsli

Poznávací omalovánky s pexesem 70,- Kč

Hrneček 200,- Kč

Kniha: Českokrumlovsko z nebe 450,- Kč

Hledáme sponzory na Dětský den
V červnu v naší obci budeme 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.
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rodina pekaře. Regnerovi byli ke mně dobří, a už tu byly
Vánoce. Kvůli mně ozdobili stromek předčasně, poněvadž
došel telegram: „Otec umírá“. Dostala jsem spoustu
dárečků, ale já jsem chtěla domů, sama, sedmiletá, vlakem,
několikrát přestupovat. Na nádražích byly sestry
Červeného kříže, ty mi vždycky pomohly dostat se dál.
Otec umíral. Pozval si nás k posteli. Mne také. Řekl: „Milé
dítě, ty ještě matce způsobíš mnoho starostí. Slyším
nádhernou hudbu.“ Potom přišla na řadu sestra Steffi. Na
svoje 64. narozeniny 29. prosince zemřel. Já jsem ani
nebyla smutná; to přišlo později. Dora (Viktoria) strašně
plakala. Ona a Hans byli naše hlavy rodiny. Doře bylo 12,
mamince 38 let. Matka byla tak vyčerpaná, že ji poslali na
zotavenou do Dietlgut v Rakousku. Byla to její první
dovolená v životě. Vrátila se dobře odpočatá. Roku 1939
jsem měla první přijímání. V kostele mě chytly strašné
bolesti v břiše. Pak jsme šli na Svatý Kámen (Maria
Schnee). V Dolním Dvořišti (Unterhaid) mě to tak chytlo,
že už jsem nemohla dál. Odvedli mě do Rybníka
(Zartlesdorf) a vlakem jsme jeli domů. Měla jsem 41stupňů
horečky. Doktor mě odvezl autem do krumlovské
nemocnice. Předtím ještě přišel kněz s posledním
pomazáním. Umírala jsem. Ale operovali mě, rána zůstala
otevřená, každý den mě mazali jodem. Prasklo mi slepé
střevo a měla jsem zánět pobřišnice. V nemocnici jsem
musela zůstat dva měsíce. V té době vypukla druhá světová
válka. 1. září bylo napadeno Polsko a nastal čas mladých
mrtvých. První, kterého jsem osobně viděla, byl ordner
zastřelený roku 1938 u mlýna. Byl z Klopanova. Strýc Pepi
musel tehdy zapřáhnout koně a pro mrtvého dojet. Bylo
vyhlášeno stanné právo. Všichni jsme museli zůstat doma.
Před strýcem šel československý voják, v ruce pásku s
hákovým křížem, a za ním žebřiňák s mrtvým. Náhle se na
druhé straně z rakouských lesů ozval hvízdot a hlasité
volání: „Vy čeští psi, pomsta bude sladká“, a pořád to
samé. Nenávist eskalovala. Ale teď ve válce přibývalo
mrtvých z naší vsi. A i v naší rodině. - Bratranec Alfred
Hermentin, byl v pěším pluku, padl 14. srpna 1942 jako
dvacetiletý u Voroněže v Rusku. - Druhý bratranec, Hans
Wagner, měl po maturitě (20 let), kdy a kde padl nevíme.
Třetí bratranec, Herbert Hermentin, právě maturoval. Měl
nohu v sádře, když jsem ho naposled viděla. 1945 musel na
frontu. Kdy a kde padl nevíme. Bratranec Willi Hermentin,
student, zemřel 13. září 1945 ve věku 25 let na následky
těžkého zranění, které utrpěl po 6,5 letech služby jako
letec, v lazaretu v Sonthofenu v Allgäu. - Jeho sestra Resi
Hermentinová byla u Červeného kříže na frontě. Válku
přežila, ale zemřela zanedlouho ve věku 38 let. - Ludwig
Hermentin, můj strýc, byl jednatelem pojišťovny ve
Freistadtu. Byl popraven 1. května 1945 v Trefflingu u
Lince. Měl za sebou těžkou vazbu s krutým týráním.
Zemřel za svou věrnost k Rakousku ve věku 49 let. Až do
Lince leželo vedle kolejí 60 mrtvých vězňů z
koncentračních táborů. Jednoho jsem viděla ležet před
nádražím. Na jedné koleji stál vlak plný potravin a šatstva.
Přestože jsme měli potravinové lístky a šatenky, bylo všeho
poskrovnu. Kam měl vlak jet jsme nevěděli. Lidi začali ten
vlak plenit. Měli jsme plno mouky, cukru, konserv a
šatstva. Moje maminka nic nevzala, ale já ano. My děti
jsme braly, co jsme mohly unést. S těmi potravinami jsme
potom mohli dlouho přežít a hodně vojáků a uprchlíků
taky. Byl tu strašný chaos. Přicházeli uprchlíci ze Slezska a
Banátu. V našem domě byly ubytovány dvě ženy, matka s
dcerou. Matka byla smrtelně nemocná. Mezi naší ložnicí a
pokojem Slezanů byly zasklené dveře, takže jsem mohla
vidět, jak žena umírá. Slyšela jsem, jak dcera zoufale křičí.

Příběh Marušky z Českého Heršláku 2. část
Další pokračování našeho příběhu probíhá v době, kterou
jsme si nedávno připomněli. Soužití Čechů a Němců je čím
dál složitější. Naše republika přichází o svá historická
území. Očekávaný ráj však našim bývalým spoluobčanům
nenastal. Vůdce je nahnal do války a tím se dostavilo
daleko větší utrpení, než si vůbec mohli představit. Docela
mě zaujala na konci války zmínka o chování amerických
vojáků na osvobozeném území. Toto chování bývá v
poslední době připisováno hlavně vojákům Rudé armády.
Pokud bude paní Marie zdravá, tak bychom ji mohli pozvat
na besedu a zeptat se jí na podrobnosti osobně.
1938 do konce války
V roce 1938 přišly vzrušující časy. Němci byli propouštěni,
přibývalo nezaměstnaných. Do vsi přicházelo stále více
českých úředníků a vojáků. Jedno jméno bylo často slyšet,
Konrád Henlein. Pořád jsme si však hráli s českými dětmi.
„Helle, helle, dissi telle, dissi krawa, dissi wul.“ To je
rozpočítadlo. Jestlipak je to tak dobře? Umím česky jen
trochu, psát vůbec ne. Najednou na nás volaly české matky
„žáby“ a kluci „německý svině“. Co se to stalo? Otec trpěl
rakovinou a strašně zhubnul; z 90 na 38 kg. Navzdory
bolestem sedával v noci před barákem na lavičce, aby nás
chránil, když se zase střílelo. Muži, kteří sloužili v české
armádě, nechtěli střílet na své německé bratry a prchli do
Rakouska k Freikorpsu; hranice byla nedaleko. Střílelo se i
ve dne. Asi dvouletá Hermína Rauscherová (Schaufler),
dítě našich sousedů, se právě procházela se svou kárkou,
když se zase ozvala střelba. To bylo skutečně nebezpečné,
a mně bylo teprve sedm roků. Vyběhla jsem skrčená na
ulici a malou Mínu jsem vstrčila do vrat. Pak jsem chvilku
počkala a plná strachu se doplížila domů. V noci jsme
leželi na podlaze, poněvadž jsme se báli, že se bude střílet
do oken. U celnice někdo postavil figurínu ze slámy. Na ní
byl zvoneček a tabulka, na které stálo: „Umíráček zvoní
pro Československo“. Jednoho dne vojáci tu slaměnou
pannu shodili z náspu. Kluci z Hörschlagu ji zase vynesli
nahoru a znovu postavili. Mezi nimi byl také náš desetiletý
Hans. Odpoledne byli všichni kluci zatčeni. Dívku, která je
udala, jsem znala. Celá vesnice byla rozeštvaná. Pan
Augustin, to byl Čech, dobrý známý mého otce, u vojáků
zaintervenoval. Otec pak za nimi zašel a česky se s nimi
domluvil, což pomohlo a kluci mohli jít domů. Otec nás
učil toleranci; také proto, že mluvil několika jazyky.
Situace se neustále zhoršovala. Párkrát nás s Hansem
poplivali. Jiří Augustinů mě ohrožoval nožem, když jsem
chtěla sáňkovat na naší louce. Jednou, když byl poměrně
klid, jsem viděla v příkopu ležet muže s „hakenkrajcem“ na
rukávu. Ten jsem v mém sedmiletém životě viděla poprvé.
Zeptala jsem se matky: „To je válka?“, a ona řekla: „Buď
zticha, doma si o tom promluvíme!“ Byl to první ordner,
který
přešel
hranici,
aby
vyšpehoval
pozice
československého vojska. Toho jsem pak několik týdnů po
anšlusu zase potkala v Rainbachu. Můj strýc Karl
Hermentin byl také u Freikorpsu. Ten muž, kterého jsem
nepoznala, mě vyzdvihl a řekl: „Ty jsi to dítě, které se
zeptalo, jestli to je válka?“ Byl rád, že ho matka tehdy
nevyzradila. Rupert, syn Adelheidy, byl najednou přítel
Čechů. Křičel: „Celá ves bude zapálena!“ Já jsem chodila
do obecné školy v Horním Dvořišti, a otec měl z mých
vysvědčení vždy radost. Bohužel byl už těžce nemocný.
Poněvadž jsem o něj velmi pečovala, strašně jsem zhubla.
Byli jsme pozváni k lékařskému vyšetření a mne poslali na
venkovský pobyt. Bylo to daleko od domova. Přišla jsem
do Ramingsteinu v Lungau u Salcburku. Ujala se mě
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Tehdy jsme ještě netušili, že i my budeme muset brzy taky
odejít do cizí země. V naší domovině jsme měli nádherné
časy. Strýček Karel byl řídícím učitelem v Hodonicích;
babička mu vedla domácnost. Když jsem byla malá, směla
jsem vždycky na několik týdnů u něj pobýt. Ještě jsem do
školy nechodila, ale v jeho třídě jsem směla být. To bylo
tak vzrušující. Byla to jednotřídka. Starší žáci měli např.
počty, menší kreslení, jiní zase zpěv. Byly tam kalamáře s
inkoustem, a já jsem hned udělala kaňku na sešit mojí
sousedce v lavici. Tak to dál už nešlo, poněvadž jsem si
začala ještě pískat. Strýc mě chytil za límec a vyvedl před
dveře. To už bylo moc. Otevřela jsem dveře a křikla do
třídy: „Strýčku Karle, to všechno řeknu babičce. Až přijdeš
na oběd, tak něco zažiješ“. Pak jsem rychle utekla. Velmi
nepříjemné pro respektovanou osobu . pana ředitele.
Rodina Galliových měla malou dcerku Steffi. Ta se napila
petroleje a zemřela. Pořád vidím její zoufalou matku, jak k
nám přiběhla a prosila: „Paní Zendronová, pomozte mi!“
Ale už bylo pozdě. Steffin bratr Pepi jednou přišel s
bernardýnem, kterého oblékl do obleku. Ten pes patřil panu
Windhagerovi; to byl pekařský mistr a měl dva velké psy
pro rozvážení chleba. Veselé se střídalo se smutným.
Mnohé, co dnes již neexistuje, bylo dříve zcela normální.
Naklepávání kos po večerech, mlácení obilí, bělení prádla,
klečení na polenech, házení ovsa na Štěpána. Život byl tak
pestrý. Byla jsem žačkou na gymnasiu ve Freistadtu.
Předtím jsem chodila do měšťanské školy v Heršláku.
Poněvadž jsem se dobře učila, řekla jednou Dora: „Ty bys
přece mohla jít na gymnasium“. O prázdninách jsem se
musela u faráře Pöschka doučovat latinu a udělat zkoušky.
To se povedlo. Tak jsem přišla do čtvrtého ročníku. Často
býval letecký poplach a my jsme se běželi schovat do
leteckého krytu v pivovaru. Na nádraží, které bylo od
města dost daleko, jsme chodívali pěšky. Vlaky měly
neustále zpoždění. Spojenecké bombardéry často shazovaly
své bomby, aby byly lehčí a rychlejší, když je německé
stíhačky pronásledovaly. U Fuchsbauerů jsem při tom byla.
Tam mě to málem zasypalo. Pomyslela jsem si: „Tak to je
konec“. Ve vlacích bylo plno lidí; Rumuni, Maďaři, vojáci,
a většina z nich nemytá. Dostala jsem svrab. Roztoči žijí
pod kůží a způsobují strašné svědění. Byl velký nedostatek
léků a pořád vypadávala elektřina. Masy vojáků táhly
vesnicí a moje dobrá maminka měla pro každého něco k
jídlu. Jednou jsme my děti neměly co k večeři, poněvadž
rozdala i naše porce. Teď se nám hodily ty potraviny z
vlaku. Na náš nářek, že i my máme hlad, dobrosrdečná
maminka řekla: „Vy něco k snědku dostanete zítra, ale
vojáci budou i pak hladovět.“ Pak nastal 8. květen 1945 a
válka skončila. Do vsi přišli Američani, chytali vojáky a
shromažďovali je na Windhagerovic louce vedle
Hraničního potoka v dnešním Rakousku. Matka pořád
vařila pro vojáky a nosila jim v koši jídlo do tábora. Tolik
„Pánbůh zaplať“ jsem už pak v životě neslyšela. A taky
jsem od jednoho vojáka dostala koně. Maminka nadšená
nebyla, ale my jsme měli 1400 arů velkou louku. Byl tam
dostatek trávy i vody. Tak jsem začala jezdit na koni.
Obzvlášť krásné to bylo v následujícím létě. Chodila jsem s
koněm plavat do rybníka. Nádherný pocit; já na hřbetu
teplého koně a ještě studená voda. Američani kradli
hodinky a znásilňovali ženy. Dvě z nich skočily z okna,
aby jim unikly. Na Den matek se Hans vrátil z války.
Maminka radostí šílela. Vždycky každému vojákovi
pomohla v naději, že našemu Hansovi taky někdo pomůže.
A skutečně tomu tak bylo. V Plavně u Hofu dostal zápal
plic a na jednom statku se vyléčil. Dostal se domů za
strašného strádání. Ale zůstat v Heršláku
nemohl,

poněvadž Češi zatýkali všechny německé studenty. Tak se
protloukl k Doře do Eggerdingu v Rakousku a ta se o něj
postarala. Dělal tam taky čeledína u koní u tamějšího
pekaře. Jednou přišla Dora do Horního Dvořiště. Jeden
postarší Američan, dobrák Frank, měl radost z mojí školní
angličtiny; chodíval před náš dům si popovídat. Měl
panický strach z Rusů. Vyprávěl mi, že jeho představený si
někdy jezdí do Bavorska pro pivo. Maminka dostala nápad.
Kdyby se podařilo domluvit s Frankovým šéfem, mohla by
se Dořina svatební výbava odtud poslat do Eggerdingu.
Čili transport Dořiných drahocenností za kořalku. Zase
jsem dělala tlumočnici. Příští den stálo auto před domem a
začali jsme nakládat. Dora, Frankův šéf a řidič odjeli s
šicím strojem, truhlami, ložním prádlem a jinými věcmi.
Až později jsme se dozvěděli, že Dora musela během jízdy
zpívat „Deutschland, Deutschland über alles“ a „Lilli
Marlen“. V Eggerdingu se začalo skládat a došlo k předání
kořalky. Šéf vypil jednu flašku a chtěl nejenom další pití
ale i Doru. Hans jí chtěl pomoct, když důstojník náhle
vytáhl pistoli. Hrozil mu, že ho předá Rusům. Dora se
bránila, škrábala a kousala. Někdo zavolal vojenskou
policii. Ta se s nikým nemazlila, té se báli i rabiátští
Američani. Proběhl vzrušený rozhovor v angličtině plný
křiku, přičemž vrávorající šéf jenom opakovaně koktal:
„Yes, yes“. Přišel šofér a odjeli. Kdyby nebylo složeno,
jely by Dořiny věci zase do Heršláku. Před školou stál
strážný. Amík uměl trochu německy: „Tys plakala?“ Dora
řekla: „Ne“. On: „Tys brečela, vidím to ve tvým obločeji“;
myslel obličeji. Pak už jsme dlouho o Doře a Hansovi
neslyšeli. Američani předali naší oblast Rusům a stovky
vojáků byly odváženy do lágrů na Sibiři. To bylo od
Američanů ale podlé. Teď byli v Heršláku Rusové i v
našem domě, protože ten byl prohlášen za komandaturu.

Dětský karneval 2019
Psal se den 2. 3. 2019 a byla to ta pravá sobota, pro konání
našeho tradičního karnevalového řádění. Letošní téma se
točilo a kroužilo kolem dopravy. Jako organizátory a
vedoucí týmu současně, jste mohli vidět Královnu
Koloběžku, policistu, hasiče a zdravotní sestřičky.
Děti si poměřovaly síly v různých disciplínách, jako
například v překážkové dráze na odrážedlech, obvazování a
fixování (jen jako) zlomenin či házení papírových koulí do
prostoru spoluhráčova hřiště. Taky jsme si hezky
zatancovali, schroupali spooooustu bonbonů a vyřádili se i
u židliček. Byla to sranda legranda a vítězem se nakonec
stal stejně každý.

Letos byly masky opět čarokrásné, ale svědomití rodičové
vybrali ty nejlepší, které si domů odnesly nějaké hezké
ceny navíc.
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Během karnevalu se i tančilo a komu docházely síly, mohl
se posilnit džusem nebo vodou. Našim nejmenším se nejvíc
líbily balónky, které poletovaly a praskaly naprosto všude.
Myslím, že mi nezbývá než pochválit všechny, kteří mi
pomohli s realizací a přípravou. Taky děti, které nás každý
rok ujišťují o tom, že naše práce má smysl a v neposlední
řadě ty z rodičů, kteří si dali tu práci a oblékli své
potomstvo do krásných kostýmů.

předvedly i děti ze Základní školy TGM. Živá muzika hrála
k tanci a poslechu a nechyběla ani dobrá nálada.

Za kulturně- sportovní komisi Vaše Terka.
PS: Snad se uvidíme na Lampionovém průvodu.

Myslivecký spolek „ ČERNÝ LES“ z.s.
Horní Dvořiště informuje
Nabízíme zájemcům i z řad nerybářů možnost rybolovu a
to v období od května do září každou první sobotu v měsíci
vždy od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Poplatek činí pro dospělé 100,- Kč
a pro děti 50,- Kč. Ulovenou rybu
po dosažení stanovené míry si
bude moci každý odkoupit za
dohodnutou cenu.
TĚŠÍME SE NA VÁS
U RYBNÍKA POD HŘBITOVEM.

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

Plánované akce
30. 04. Lampionový průvod sraz v 19:00 u ZŠ v ČH
30. 04. Stavění máje na návsi a pálení čarodějnic
16. 05. Svátek matek v 16:00 – spol. místnost OÚ
08. 06. Dětský den v 14:00 na návsi
15. 06. Fotbal. turnaj 13:00 na hřišti - O putovní pohár
starosty obce
17. 06. Sportovní den spřátelených malotřídních škol

Dále žádáme občany, aby
omezili v měsících květen a
červen vstup do honitby v okolí
Horního Dvořiště mimo cest a
vyznačených turistických tras a
nenechávali volně pobíhat své
čtyřnohé mazlíčky, neboť na
toto období připadá hnízdění
bažantů, koroptví, zajíci mají druhé vrhy a začíná klást
mláďata spárkatá zvěř jako je např. srnčí. Jakékoli
zbytečné rušení může vést až k úhynu mladé zvěře.

Hledáme dobrovolníky,
kteří vypomůžou při této akci.
v 09:00 na hřišti.

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

Děkujeme za pochopení.
Za myslivecký spolek P. H.

Setkání seniorů
Příjemné odpolední posezení našich spoluobčanů
důchodového věku se uskutečnilo ve čtvrtek 11. dubna
2019 v zasedací místnosti obecního úřadu. Pan starosta
všechny přítomné srdečně přivítal.

Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky, gratulace,
připomínky odevzdejte, prosím, v kanceláři Obecního úřadu,
nebo zasílejte na e-mail: obecnizpravodaj@email.cz
Příspěvky nejsou upravovány.
Uzávěrka 3. čísla v r. 2019 : 20. 6. 2019

Datum konání příštího
veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven
na pátek 03. 05. 2019 v 18:00 hod.
Dále přišly babičkám a dědečkům udělat radost roztomilé
děti z Mateřské školy. Hezké a poučné vystoupení

Všichni občané jsou srdečně zváni!
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Jarní pochod

Naši jubilati

Zveme všechny příznivce turistiky na jarní pochod, který je
naplánován
na
sobotu
4.
května
2019.

Stanislav Študlar
Jaroslav Kuboušek
Marie Švarcová
Ludmila Bulová

Odjezd vlakem v 07:50 hod z H. Dvořiště do Kaplice.
Trasa: z Kaplice nádraží po modré směr Výheň, Dlouhá,
most přes Římovskou přehradu, zřícenina hradu Velešín 9,5 km (přestávka, prohlídka hradu, krásné vyhlídky na
přehradu). Dále po modré Římov - 4,5 km (přestávka,
oběd v restauraci, možnost prohlídky poutního místa). Zpět
po žluté do Velešína - 5 km (zakončení v restauraci).

88 let
85 let
83 let
82 let

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

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

Odjezd zpět do H. Dvořiště mezi 16.30 - 20.30 hod.
Nezapomeňte si vzít pohodlné boty a dobrou náladu!!!

K zamyšlení, příběh z kláštera
Mít čas a udělat si čas jako vnitřní hlubinná duchovnost a intra - inter - subjektivita a intimita člověka dnešní doby 2015
Mít čas a udělat si čas pro sebe a pro ty druhé kolem sebe je ta nejvyšší nadstavbová kultura, transcendence, duchovnost a
spiritualita člověka dnešní velmi zrychlené, neuro – psycho – pressní doby a času, neboť člověk by se měl občas zamyslet
sám nad sebou samým a svou tvorbou a vztahem k druhým v rámci své vnitřní sebereflexe, co může on lidem dát, a co zase
lidé dávají zpětně jemu…. To je ta nejvyšší člověčí a lidská hroznová integritní duchovní hodnota a duchovní kvalita a jakost
dnešní doby spodní hmotné brutt – animální současnosti, duchovní kvalita, kterou bohužel není dnes často možno vidět….
Pravila mladá dvacetiletá dívka v klášteře, od níž by to nikdo nikdy nečekal jako komentář mladé ženy k pomoci staré ženě
vystoupat po třiceti obtížných schodech do rokokové knihovny prvního patra z přízemí.
F. Tripes
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