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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
vítejte u našeho letního zpravodaje. Jak se říká, když není o čem, počasí se vždycky hodí. Je to věčné
téma, které se týká všeho živého na naší planetě a potřeba mluvit o něm je tu od nepaměti. A tak si také
dovolíme zaznamenat, jak letos proběhl nástup léta. Po studeném a deštivém květnu nyní zažíváme
velmi teplé tropické počasí, kdy teploměr ukazuje až 38 °C. Zatímco na dovolené je teplé počasí snem,
jindy může každý stupeň navíc znamenat opravdový očistec. Zkrátka léto a dva měsíce bez školních
lavic jsou tady. Přejeme dětem mnoho pěkných prázdninových zážitků. Dospělým pohodovou
dovolenou spojenou s relaxací a odpočinkem. Ať se všichni vrátíte v pořádku a můžete se dále těšit ze
života. Každý den přináší nové a nové věci. A co my víme, třeba zítra… Tak ať z nás vyzařuje příjemná
energie, aby i ostatním s námi bylo hezky.
ETAPA dle zprávy z výběrového řízení a k
podpisu Smlouvy o dílo pověřuje starostu obce
 rozpočtová opatření související s příjmem
dotací, včetně výdajů na spoluúčast
 smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. 20193001 za předpokladu, že bude dodržena
Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 26. 08.
2014, která řeší pro potřebu obce 2 bezplatná
wifi připojení a ukládá starostovi obce, aby se
začalo využívat druhé bezplatné wifi připojení
pro základní školu v Českém Heršláku
 rozpočtové opatření č. 03 /2019

Usnesení č. 3
ze zasedání zastupitelstva
obce Horní Dvořiště ze dne 03. 05. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 min. finanční spoluúčasti 20%, 30% nebo 40%
celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o
dotaci u JČ kraje z programu – Program
obnovy venkova, Živá kultura, Podpora sportu,
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje
 zadání zakázky – rekonstrukce stávajícího VO
ve správním území obce Horní Dvořiště – 4.
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 nesouhlasí, aby nebytový prostor v č. p. 32
(bývalé zdravotní středisko) byl pronajat před
rekonstrukcí ze strany obce
 ukládá starostovi obce, aby do příštího
zasedání zastupitelstva předložil možnost
financování přestavby nebytových prostor v č.
p. 32 (bývalé zdravotní středisko) na byt
z vlastních a dotačních prostředků
 neschvaluje smlouvu o dílo číslo BF / PD
/2019 05 / DK s firmou B&F int. s.r.o.
 ukládá starostovi obce, aby vypověděl veškeré
příkazní smlouvy schválené 23. 06. 2016
usnesením č. 12, bod 3. 2. a to bezodkladně
 doporučuje starostovi obce věnovat Lince
bezpečí, z. s. finanční dar na činnost ve výši
3000,- Kč a ukládá mu, aby požádal o besedu
pro žáky naší ZŠ na toto téma

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 informaci o hospodaření v obecních lesích za
rok 2018
 informaci o Zprávě výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 ze dne 30. 04.
2019
 informaci o podpořených žádostech o dotace u
JČ kraje na rok 2019
 informaci o schůzce se zástupkyní firmy B&F
int. s.r.o. ohledně projektové dokumentace na
rekonstrukci vodovodu a kanalizace v obci
 informaci o novém pracovním místě (VPP)
 informaci o volbách do Evropského
parlamentu
 informaci o zpracované PD, včetně stavebního
povolení na opravu vodní nádrže na pozemku
parc. č. 33/1 v k. ú. Horní Dvořiště a ukládá
starostovi obce, aby zajistil žádost o dotaci a
následně zajistil výběrové řízení na danou akci
dle platné směrnice pro zadávání veřejných
zakázek
 informaci o havarijním stavu septiku před č. p.
4 v Horním Dvořišti a schvaluje rozpočtové
opatření související s touto akcí
 informaci o odstávce elektrické energie dne 20.
05. 2019 ve správním území obce Horní
Dvořiště
 informaci o dopravní obslužnosti v obci
 varianty nového vytápění v základní škole a
ukládá starostovi, aby poptal, kolik by stála
generální oprava stávajícího kotle a dále ZO
ukládá zastupiteli DiS. Zdeňku Frkovi zjistit,
kolik by stál obdobný nový kotel
 informaci o korespondenci ohledně opravy a
zimní údržby komunikace III/16011
 informaci o schůzce se zástupci městyse
Rainbach i. M.
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

JAK jsme třídili odpad v roce 2018
EKO – KOM, a.s. autorizovaná obalová
společnost informovala o dosažených výsledcích a
množství vytříděného odpadu v naší obci.
V roce 2018 bylo našimi pečlivými občany
vytříděno a předáno k využití celkem 17,891 tuny
odpadu (sklo, papír, plasty), což představuje
částku 59.975,50 Kč, která se obci vrátila od
společnosti EKO – KOM, a.s. Obec Horní
Dvořiště tak díky rozvoji provozu systému
tříděného sběru, recyklace využitelných složek
komunálních odpadů ve spolupráci se společností
EKO – KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora,
kterou jsme dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv.:
17,010 tun, úspora energie: 471.547 MJ.
V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru,
plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších
komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů
v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V
případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů
EKO-KOM ke snížení emisí o 879 010 tun CO2
ekvivalentu.

Zastupitelstvo obce:
 ukládá starostovi obce, aby administrativně
zajistil případný prodej části pozemku parc. č.
267/1 v k. ú. Český Heršlák o výměře cca. 85
m2 (ostatní plocha) předem určenému zájemci,
včetně
návrhu
ceny
a
vypracování
geometrického plánu a výsledek předložil na
příštím zasedání zastupitelstva obce
 neschvaluje pronajmout nebytový prostor v č.
p. 32 (bývalé zdravotní středisko) na přestavbu
bytu formou předplaceného nájemného

DĚKUJEME, ŽE SPRÁVNĚ TŘÍDÍTE ODPAD –
MÁ TO SMYSL!!!
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rozdělávali ohně na vyvýšených místech.
Svátky jara jsme si náležitě užili i u nás.

Poděkování za sochu
Tímto bychom chtěli poděkovat Natálii Jeziorské a
Edovi Klechovi ml. za vytvoření keramické sochy
Ježíše Krista, která nám chyběla k celistvosti
Křížové cesty v Horním Dvořišti.

Když soumrak otevíral cestu temným silám, které
bylo třeba zapudit, osvítit, plamenem očistit.

Sochu vytvořili na své náklady a věnovali naší
obci při příležitosti velikonočních svátků.

A je dolétáno! Hranice na návsi připravena, zlo
nemá šanci.

Poklady jsme o
filipojakubské
noci nenašli.
Dobrou zprávou
ale je, že jsou
mezi námi tací,
kteří jsou ještě
ochotni ukrojit
trochu svého
volného času a
energie pro radost
a společnou
zábavu
ostatních… A to je
nad všechny
poklady světa…

Stavění májky a pálení čarodějnic
První máj a pálení
čarodějnic filipojakubská noc je
lidový zvyk spojený s
pálením ohňů a vírou
v čarodějnice.
Neodmyslitelně patří
k jarním svátkům a
vítání jara.
Lidé
této
noci
přikládali magickou
moc. Věřili, že se tuto
noc slétají čarodějnice
a že se otvírají různé jeskyně, ve kterých se ukrývá
poklad. Na ochranu před zlými duchy a démony
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Narození
Anička Duchoslavová

Dětský den
„Z pohádky do pohádky“
(*24. 05. 2019)

Gratulujeme a přejeme, ať Vám Vaše děťátko
přinese hodně lásky, smíchu a něhy, ať prozáří
každý den štěstím a radostí.
Maminky slavily svátek
Den matek se už řadu let slaví druhou květnovou
neděli. V tento den se minimálně v myšlenkách
vracíváme k nejdůležitější ženě našeho života – k
té, která nás porodila, která o nás pečovala,
vychovávala nás, upřednostňovala naše potřeby a
přání před těmi svými, která se snažila dát nám do
života to nejlepší.
Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva
a potřeby dětí a slaví se každoročně 1. června. Je
to den, ve kterém se připomíná, že děti znamenají
budoucnost, a je tedy důležité pečovat o jejich
blaho. Pohádkovou oslavu prožily děti u nás na
návsi v sobotu 8. Června 2019.
Ti, kdo přišli, na vlastní oči se mohli přesvědčit,
že pohádky nemusí být jen k vyprávění. Co jsme
s dětmi prožili, když jsme zavítali do světa plného
kouzel, her a zábavy. Letos nám i počasí dopřálo
modrou oblohu a sluníčko svítilo tak akorát.

Na obecním úřadu dne 16. května 2019
v odpoledních hodinách dostaly děti z naší
mateřské a základní školy příležitost, jak ocenit
nekonečnou péči a lásku svých maminek a předaly
jim dárek v podobě milého vystoupení.

Tolik zábavy bylo přichystáno pro radost našich
ratolestí – skákací hrad, malování na obličej,
loutkové divadélko, máslový trdelník, hudba hrála,
tančilo se, děti ze ZUŠ krásně zahrály na hudební
nástroje, atd…
Motto: “Ze všech práv, které ženy mají, je tím
nejdůležitějším právo být matkou.”
- Lin Yutang, čínská spisovatelka
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Avšak nejdůležitější součástí odpoledne bylo, že si
děti mohly vyzkoušet různé hry a aktivity přímo u

Vrcholem všeho bylo, že se k nám chtěla vetřít
jedna protivná, údajně nesmrtelná teta, prý
„Závist“ se jmenuje. Vše, co kdo měl a ona
neměla, uměl a ona neuměla, vlastnil a ona
nevlastnila,
záviděla
mučivou
bolestí. Ta
neutuchající, palčivá nepřejícnost jí pomalu
užírala. Čím více chtěla krást dobrou náladu, tím
více se lidé spojovali a navzájem si pomáhali.
Nikomu se naštěstí u nás toho dne rozum nepopletl
a závistivá tetka nedostala šanci.

pohádkových bytostí. Však mnozí tak na vlastní
kůži učinili a náhle zjišťují, že s čerty nejsou žerty,
jak moc šíleně smutná je princezna, nebo proč se
pyšní princezna. Nechyběla ani oblečenáneoblečená princezna Koloběžka, Zlatovláska,
Kulturní představení pro naše seniory a večerní

Lotrando a Zubejda, čert a Káča a Karkulka
s vlkem z pohádky Tři bratři. U Anděla Páně se
snad podařilo napravit alespoň jednoho hříšníka a
nikdo nemá potuchy, jak by to dopadlo, kdyby se
dostal obušek pytle ven. Zlaťáky, za které bylo
možno nakoupit ve stánku u starých čarodějnic
všelijaké předměty, nebylo možno získat od
Popelky ze tří oříšků, ale poctivou hrou.

překvapení opět nemělo chybu. Kdo neviděl,
neuvěří, že jsou mezi námi takové skryté herecké
talenty. Vše završil nádherný pestrobarevný
ohňostroj, doprovázený hudbou. Nezbývá, než
poděkovat všem, kdo se zúčastnili. Sponzorům,
bez kterých by to nevyšlo. Účinkujícím,
dobrovolníkům a soutěžícím, bez kterých by to
nešlo a vůbec všem příchozím, hrajícím a
zpívajícím. Na rozzářená dětská očka se těšíme
zase za rok
MB

Kati naštěstí zrovna neměli náladu někoho
odpravit a poctivě se snažili zajistit jídlo a pití pro
malé i velké.
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do Urfahru. Dál na Ansdorf jsme jely v naprosto
přeplněném vlaku. Vojáci vyzdvihli Steffi do
vagonu a já jela venku na nástupních schůdkách.
Moje malá sestra pořád strachy volala. „Marie, jsi
tu ještě?“ Tichou poštou se k ní dostalo, že jsem
ještě tady. V Ansdorfu byla čekárna bez oken. Byla
zima. Svlékla jsem si kabát, přikryla svou malou
sestru, a pak jsme únavou usnuly. Příští ráno jsme
jely dál na Eggerding. Tam jsem nechala Steffi u
naší skvělé sestry Dory a vydala se na
nebezpečnou cestu zpátky do Heršláku. Několikrát
jsem za Rusů měla veliké štěstí. Naši komisaři tu
právě nebyli. Seděla jsem v obýváku a kreslila si.
Byl u nás Pepi Gallů. Vtom přišel do pokoje jeden
Rus, šel ke mně a kousl mě do zad. Byl jak divoké
zvíře. Pepi začal křičet a přišla pomoc. Podruhé to
bylo, když u nás oficíři obědvali. Světnice byla
plná Rusů. Jeden Tatar, který byl ubytovaný u
Berniů, mě vzal za ruku a chtěl, abych si sedla na
jeho klín. Servírovala jsem právě pití. Řekla jsem:
„Nech mě!“, a nato začal zuřit. Byl mě na levou
tvář, na pravou tvář, až mi hlava lítala ze strany na
stranu. Než mi přišli naši Rusové na pomoc, tak to
trvalo. Tolik ran jsem už nikdy v životě nedostala.
Bylo mi 14, bylo to tak ponižující, a já se tak
styděla. Napřímila jsem se a vykřikla: „Hitler nás
před vámi varoval, ale vy jste ještě horší, než jsme
si mysleli.“ Matka zvolala: „Buď zticha“, a
odvedla mě do vedlejšího pokoje. Nemohla jsem
přestat brečet. Příští den přišel násilník s dary.
Omlouval se. Měl u sebe srnčí maso, vejce a
překrásný prsten s modrým kamenem. To všechno
bylo myšleno pro mne. Stál tu ve vysokých botách
s ostruhami, s vyholeným obočím a koktal:
„Vobile, vobile“. Chtěl říct, že byl opilý. Byla
jsem ale pořád tak ponížená, že jsem vykřikla: „Jdi
pryč, i s tvými nakradenými dárky!“ Potřetí přišel
strašně opilý Rus a lehl si na sofa i se špinavými
holínkami. Šla jsem k němu a řekla: „Nohy dolů!“.
Vytáhl nůž a civěl na mne. Na pomoc mi přiběhli
další Rusové, ale on ohrožoval nožem i je. Vtom k
našemu domu přicházel český policista se psem.
Ten na násilníka psa poštval. Pes mu skočil na
hrdlo. Jméno psa si pamatuji dodnes; jmenoval se
Ticho. Jednou jsme měli velký strach. Večeřel u
nás sympatický civilizovaný Rus, který mluvil
perfektně německy. V civilu byl univerzitním
profesorem. Pro registraci zboží, které Rusové
vyváželi z Československa do Rakouska, museli
šoféři nebo průvodci do našeho domu. Někdy vezli
uhlí, někdy cukr, prostě všechno co uloupili. Ten
večer vstoupil do dveří špinavý, usmrkaný voják s
čapku nakřivo, rozepnutou uniformou a jenom
blábolil. Profesor se zeptal matky: „Máte sekyru?“
Po chvíli matka pochopila, že chce opravdu

Sportovní den na hřišti
Závěr školního roku patří již tradičně školní
olympiádě. Nejinak tomu bylo i letos. Pondělní
dopoledne 17. června za krásného letního počasí
prožili na našem hřišti plno zábavy a pohybu žáci
1. – 5. třídy ze základních škol Horní Dvořiště,
Dolní Dvořiště, Bujanov a Rožmitál na Šumavě.
Soutěžilo se ve třech disciplínách: krátký běh na
50 m, hod míčkem, vytrvalostní běh na 400 m a
starší závodníci ze 4. a 5. ročníku na 800 m.
Všichni opět potvrdili, že mají sportovního ducha,
ale jenom opravdu nejlepším se podařilo prosadit
na stupně vítězů. Na 1. místě se umístila ZŠ Dolní
Dvořiště, na 2. místě ZŠ TGM Horní Dvořiště, na
3. místě Rožmitál na Šumavě.

Vysoko se oceňuje vítězství, ale cení se i účast,
protože šlo především o to, nasadit do boje
všechny své síly.
Poděkování patří p. učitelkám, dobrovolníkům a
všem, kteří sportovní akci pro děti pomohli
uspořádat.
MB

Příběh Marušky z Českého Heršláku - 3.část
Závěrečný díl je opět plný emocí. Nikdo z nás se
nedokáže vcítit do té doby. Marušce můžeme jen
poděkovat, že nám některé ze svých vzpomínek
předala a my si trošičku můžeme doplnit bílá místa
v historii naší obce.
Krásný mladý Rus Jurij byl komisař a jeho
asistentem byl Bačka, nejlepší tanečník ruských
lidových tanců. Měli jsme vše, co bylo třeba,
poněvadž matka měnila „kapustu“ (zelí s
naloženými rajčaty) za maso. Byl tu ale problém;
žádná německá škola pro sestru Steffi. Zfalšovala
jsem proto svůj průkaz. Vzala jsem Steffin průkaz
na dráhu, vlepila do něj svoji fotku, a hned jsem
byla o dva roky mladší. Děti pod 14 let směli přes
demarkační linii přes Dunaj do Lince. Tak jsem
tam taky Steffi dostala. Na mostě nás Američani
poprášili DDT. Autem na dřevný plyn jsme jeli až
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sekyru. Vzal ji a vyšel s těžce opilým vojákem
ven. Říkali jsme si, k čemu potřebuje sekyrku,
když má pistoli u pasu. Představovali jsme si to
nejhorší. Po delší době se oba vrátili. Opilec byl
vysmrkaný a umytý, všechny knoflíky na uniformě
zapnuté, byl v bezvadném stavu a směl se posadit
za stůl. Profesor vyprávěl, že nechal v rybníku
vysekat v ledu díru, kde se voják musel umýt a dát
do pořádku. Teď byl společensky přijatelný a mohl
s námi jíst. Rusové byli velmi opatrní. Já jsem byla
tzv. ochutnávačka. Měli strach, že bychom je
mohli otrávit. Láhev s kořalkou stála na okně a já
jsem se vždycky musela jako první napít; pak jsem
všechno vyplivla do květináče. Kytky byly pořád
opité až zašly. Našim Rusům se nekonečně
stýskalo po domově. Když se veselili, vyhazovali
své kožešinové čepice do vzduchu. Když byli
smutní, plakali. Bačka hrál často na svou
balalajku. Jednou stály za dveřmi dvě sestřenice z
Krumlova: Gerta 14 let a Erika 4 roky. Oni se od
někoho dozvěděly, že jsem naší Steffi dostala do
Rakouska. Teta Tilly, matka dětí, doufala, že bych
je jako převaděčka mohla dostat do Münzkirchen.
Tamější farář je měl převzít. Tak jsme se my tři
daly na cestu přes ruskou zónu a v pořádku jsme
dorazily na hlavní náměstí v Linci. Tam si musela
Gerta odskočit. Celkem žádný problém, bylo tu
plno ruin, kde se to dalo vyřídit. Ale Gerta se
nevrátila, poněvadž zabloudila. Tak jsem tu stála s
malou Erikou a Gerta nikde. Našly jsme ji pomocí
policie v jednom domově pro uprchlíky a šly jsme
dál do Münzkirchen v Innviertelu. Příbuzný farář
byl velmi přívětivý, ale jeho kuchařka Fanni mi
řekla: „Ty si zase vezmeš sebou, na něco takového
tu nejsme zařízeni!“ Myslím, že jsem jednoduše
utekla, bez dětí. Svou matku jsem nemohla nechat
samotnou. Byla jsem tak vyčerpaná, že jsem asi
dovedla být i velmi nezdvořilá. Život v Heršláku
se zhoršoval, poněvadž Rusové odešli a veslo
převzali Češi. Hranici hlídalo stále víc vojáků.
Ještě jednou jsem zabalila ruksak, abych Steffi a
Hansovi přinesla šatstvo. Pošta a telefon
nefungovaly. Šla jsem do Freistadtu (16 km), a
odtud jsem chtěla jet autem do Lince. Rusové však
měli svátek, a to nesměli žádní civilisté jet autem.
Tak jsem se vydala do Lince pěšky. Šla jsem celý
den. V Grammastetten mi jeden Rus s trumpetou
ruksak sebral. Byla jsem zoufalá. Tak daleko jsem
ho nesla a teď je fuč. Ale ten chlapík klusal vedle
mne a pořád mi něco rusky vyprávěl. Asi se
potřeboval někomu vypovídat. Před jedním
domem jsme se zastavili, on mi přinesl sklenici s
vodou (jaká slast) a vrátil mi batoh. Večer jsem
došla do Lince. U příbuzných v Derflingerstraße
jsem přenocovala. Příští den jsem chtěla jít na

nádraží, v parku u nádraží mě však Američané
zadrželi. Zfalšovaný průkaz problém nebyl, ale
neměla jsem povolení k pobytu a patřila jsem
přece do Československa. Naložili mě s mnoha
lidmi na náklaďák a jeli jsme ke koupališti při
Dunaji, kde bylo naše
vězení. Byli tu ve vazbě vyhládlí bývalí vězni z
koncentráků bez domova, hospodyně a uprchlíci.
Moje školská angličtina mi zase pomohla. Když
jsem dostala svůj „permit“ (povolení) a mohla jet
dál, zaslechla jsem: „Tohle děvče umí anglicky, ta
nám může pomoct“. Stala se ze mne tlumočnice.
Jedna žena tu byla jen nakupovat, ale zapomněla
doma svůj identifikační průkaz a hned skončila ve
vězení. Já jsem ale přese všechno mým třem
sourozencům ruksak přinesla. Těch pár kilometrů
z Andorfu do Eggerdingu jsem už nezvládla. Lehla
jsem si na louce a usnula. Teprve ráno jsem šla dál.
Teď jsme zůstaly se svou maminku v Heršláku
samy. Přišly Vánoce 1945. Vánoční stromek jsme
mít nesměly, rádio a lyže jsme musely odevzdat,
na rukávu jsme měly bílou pásku s černým „N“.
Neexistovaly penze, peníze se nesměly
vyzvedávat, vklady byly zablokované, přitom měla
maminka naspořeno hodně peněz. Žily jsme z
mléka našich koz, maminka dělala sýr a měly jsme
ještě mouku a cukr z vlaku. Ale měly jsme i uzené.
Jak to? Naši Rusové odešli, ale nakrátko přišli
ještě jiní. Jednoho dne jsme zaslechly před domem
nějaký hluk. Šly jsme k oknu a spatřily legrační
scénu. Několik Rusů před sebou hnalo ukradené
prase. Patrně momentálně neměli žádný
transportní prostředek. Zbraní měli dost, ale asi ho
chtěli někam dostat živé. Když nás uviděli, začali
pažbami tlouct do dveří a my jsme se radši stáhly.
Příští ráno stálo k našemu údivu prase před naším
dřevníkem. Otevřela jsem vrátka a prase vešlo
dovnitř. Jeden známy jej zapíchnul. Maso jsme za
velkého nebezpečí vyudily a po dlouhou dobu nás
drželo při životě. Žily jsme bez peněz. Do školy
jsem kvůli uzavřeným hranicím chodit nemohla.
Musela jsem v kasárnách československých
vojáků čistit záchody; samozřejmě bez platu. Pak
jsem pracovala u Rauschera (Schaufler) u krav. To
mě bavilo; čistit krávy, kydat hnůj atd. Pan
Rauscher pak byl zatčen a odsouzen k nuceným
pracím.
Jednoho dne mě paní Deublová požádala, abych jí
pomohla. Chtěla svému muži přinést přes hranici
koš s jídlem. Měla dvě malé děti, o které jsem se
měla postarat. Když jsme dorazily k hranici,
zaslechly jsme za sebou křik: „Stůj, stůj!“ Skoro
jsme ještě stihly hranici přejít, ale malá Erika se
opozdila, a tak jsme se musely taky zastavit. Paní
Deublova se snažila vysvětlit, o co jde. Ale nic
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nepomohlo; byly jsme zase německý svině a
musely jsme s nimi. Při tělesné prohlídce mi našli
v kapse u kabátu zlatý střapec. Pocházel z klíčů od
almary. Dříve to bylo v módě, teď už ne. Poněvadž
byl ze zlaté nitě, strčila jsem ho kdysi do kapsy.
Vojáci si ho důkladně prohlíželi. Z rozpustilosti
jsem řekla: „Strč si ho za klobouk!“ Za tu drzost
jsem dostala ránu pažbou. Paní Deublová řekla:
„Tak mě rovnou zastřelte!“ Dovedli nás zpátky do
vsi; byly jsme zatčeny. Moje babička byla na
zahradě a viděla, jak nás ženou. Zavolala
maminku. Podle hesla, že nejlepší obrana je útok,
přišla na ulici a řekla: „Maria, pojď ihned domů!“
Voják s puškou se k ní rozběhl. Postavila jsem
košík, který jsem na rozkaz musela nést. Strachy
se mi udělalo špatně. Poněvadž jsem se zdráhala
košík zase zvednout, dostala jsem zase silnou ránu
pažbou. Košík jsem tedy zvedla a šla do vězení.
Drželi nás odděleně. Byla jsem sama. Teď jsem
dostala strach. Doufala jsem, že budu moct zůstat
ve vsi, neboť hodně lidí odvezli. Po dlouhé době
se otevřely dveře a vstoupil pan Augustin.
Pozdravil mě otázkou: „Nejsi ty jedna z
Zendronových holek?“ Vyprávěla jsem mu o
svých strastech. Před dávnou dobou byl dobrým
přítelem otce. Jeden z jeho synů, to bylo před
válkou v roce 1938, začal demolovat boží muka
před domem sousedky Blasenové. Otec chytil
Pepíka pod krkem a slíbil mu výprask, když
nepřestane poškozovat věci. Otec ho neudal, věc
vyřešil sám. Pan Augustin to považoval za fér, a
tak pomohl nyní on mně. Byla jsem propuštěna.
Nastala doba domovních prohlídek a návštěvníků,
kteří se o náš dům zajímali. Jednou přišel český
komisař s nějakou dámou. Ta řekla: „Tenhle dům
se mi líbí.“ Moje matka namítala, že je vdova se
čtyřmi dětmi, že nebyla politicky angažovaná atd.
Pak začala plakat. Dáma řekla: „Co to povídá?“.
Úředník jí to přeložil a ona řekla: „Ten dům
nechci“. Ale byli jiní, kteří ho chtěli. 13. března
1946 jsme byly nuceny odejít. Šly jsme do
Zulissen v Rakousku s jedním kufříkem a
zanechaly tu všechno: dům, pozemek, zvířata,
peníze v bance, naše mrtvé na hřbitově a naší
domovinu. Šly jsme k Doře. Bylo jí tehdy 20 let a
všechny nás přijala: babičku, maminku, Hanse,
Stefii a mne. Dělila se s námi o svůj pokoj, sháněla
pro nás jídlo. O takových hrdinech tehdejší doby
již dnes nikdo nemluví. Chtěla bych mé báječné
sestře tímto tady postavit památník. Pevně
doufám, že v ráji zaujímá čestné místo.
Můj profesní život 1946 – Rodinná rada rozhodla:
Hans bude studovat. „Maria, ty se stejně vdáš“.
Nastoupila jsem jako pomocná síla u jedné
švadleny. Jeden celý rok šiji knoflíkové dírky do

chlapeckých kalhot. Tehdy ještě nebyly zipy.
1947 . Jako „displaced person“ mi nebylo
povoleno vstoupit do učení. Pan Lienbacher,
kadeřník v Riedu, se jako cechmistr za mě zasadil,
a já mohu jako kadeřnická učnice u něj nastoupit.
1951 . Narodil se mi syn Helmut Armand a já
pracuji jako kadeřnický tovaryš v Altheimu.
1953 . Stěhuji se do Lince, dělám si kosmetickomasážní diplom u Dr. Luiba a mistrovské zkoušky
na kadeřnici a parukářku.
1958 . Začínám provozovat vlastní kadeřnický
salon v centru Lince. V té době jsem úspěšná a
zámožná.
1964 . Vedle svého zaměstnání navštěvuji večerní
střední školu pro pracující a maturuji ve 40 letech.
Poté navštěvuji odborně-vzdělávací institut,
absolvuji dvě učitelské zkoušky a stávám se
učitelkou pro učňovské školy.
1972 . protože nemám žádné nástupce, vzdávám se
svého salonu a stávám se pověřencem na odborněvzdělávací akademii. Vzdělávám učňovské učitele
z celého Rakouska.
2018 . Teď jsem prastará školní inspektorka, řídící
učitelka a důchodkyně.
Soukromý život
Můj jediný syn se narodil 26. ledna 1951. Mým
prvním manželem byl Peter Eibel; dali jsme se
rozvést. V roce 1977 jsem poznala svého
báječného druhého manžela Kurta Schartmüllera.
Byl vdovec a měl tři děti.
Život s ním byl skvělý. Bohužel zemřel roku 2010,
tři měsíce po náhlém úmrtí mého syna. Několik
měsíců předtím zemřela sestra Steffi. To byl
nejtemnější rok mého života. Jinak mě Pánbůh
velmi hýčkal. Děkuji mu za to těžké, za dobré, za
okamžiky štěstí.
Hodně jsem cestovala: Bajkalské jezero,
Uzbekistan, Rusko, Kanada, USA, Egypt, celá
Evropa. Měla jsem nádherná setkání. Jsem věřící.
Víra, naděje a láska je mým motem, to nejvyšší je
láska.
Foto z 8. 5. 2019
Paní Marie ve
svém bytě
v Linci. Ve svých
88 letech dáma
plná optimismu
a elánu, která
má pro nás další
příběhy.
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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
Příspěvky nejsou upravovány.
Uzávěrka 4. čísla v r. 2019 : 20. 8. 2019

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na čtvrtek 12. 09. 2019 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, ORGANIZÁTORŮM, ÚČINKUJÍCÍM, KTEŘÍ
SE PODÍLELI JAK FINANČNĚ, TAK MATERIÁLNĚ NA PROBÍHAJÍCÍ AKCI –
Z POHÁDKY DO POHÁDKY - DĚTSKÝ DEN

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ

KAPLICE

ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky

FLOOR CENTRUM s.r.o. – FATKA Robert

AGRO –MAMBAK

KREJČÍ Milan a Martina

KAPLICE

BIG – bejvalej IG-ELIT

Myslivecký spolek ČERNÝ LES

HOSPŮDKA U KARALŮ
GEHA elektromontáže s.r.o. Horní Dvořiště

Jan ZONEK

manželé ALEXANDEROVI

manželé ČÍŽKOVI

manželé SLANINOVI

Pavla HLAWICZKOVÁ

Oldřich ŠTOUDEK

manželé BLÁHOVI

manželé DAŠKOVI
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