Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 4/2019

Ročník: IX

14. srpna 2019

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
buďte vítáni při čtení letního a zároveň i prázdninového čísla našeho obecního zpravodaje. Jako kdyby to bylo před pár dny,
co jsme euforicky konstatovali, že už jsou konečně prázdniny. Nádherný čas, na který všichni rádi vzpomínáme. Dny do
jejich konce se však neúprosně odkrajují. A rozhodně nezapomeneme na letošní teplo až vedro, letos hodně vytrvalé
a dlouhodobé. Léta jsme si snad užili do sytosti a nyní opět nastane čas čelit novým výzvám a zanedlouho zahájit nový školní
rok. Podíváme – li se do historie, ne vždy tomu tak bylo. V minulosti probíhaly hlavní prázdniny v září a v říjnu. Nařízením
Josefa II. ze dne 24. května 1786 byly přesunuty na červenec a srpen. Poprvé začaly v červenci v roce 1787. Důvodem bylo,
aby děti mohly pomáhat rodičům na polích. Základy školní docházky byly položeny za vlády Marie Terezie roku 1774.
Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 1869. Vzdělání spojuje lidi, je to dobrodružství
plné objevů a úkol na celý život. A tak nezbývá, než popřát všem školákům a studentům úspěšný školní rok 2019/2020, a aby
Vás to ve škole bavilo!



Usnesení č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze
dne 20. 06. 2019



Zastupitelstvo obce schvaluje :


prodej části pozemku parc. č. 267/1 v k. ú. Český
Heršlák (ostatní plocha – ostatní komunikace) – dle
GP č. 95-41/2019 se jedná o pozemek parc. č. 267/31
v k. ú. Český Heršlák (ostatní plocha – jiná plocha)
85 m2
za 50 Kč/m2 + náklady za GP a poplatek
katastrálnímu úřadu






Zastupitelstvo obce bere na vědomí:



informaci
o
úkolech
uložených
zastupitelstvem obce
rozpočtové opatření č. 05 /2019



minulým
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žádost o koupi pozemku parc. č. 76/3 v k.ú. Horní
Dvořiště o výměře 91 m2 (zahrada) s tím, že o
případném záměru prodeje, či pronájmu rozhodne ZO
na příštím zasedání
dokument o rozvoji naší obce, který předložil
zastupitel Ing. Radek Frk
žádost o dotaci na pořízení nového speciálního DA
pro JSDHO Horní Dvořiště
dopis hejtmance JČ kraje ohledně zastavování
rychlíků a informaci o práci Jikordu, koordinátora
dopravy pro JČ kraj v souvislosti s dopravní
obsluhou naší obce
informaci o možném financování – získání dotace na
opravu bytu v čp 32 – bývalé zdravotní středisko
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva
obce

Zastupitelstvo obce:



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

projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
souhlasí s provedením generální opravy kotle v
základní škole v letních měsících r. 2020 dle
předložené cenové nabídky pana Šamaty

Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky, popř. připomínky
odevzdejte, prosím, v kanceláři Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mail:
obecnizpravodaj@email.cz,
Příspěvky nejsou upravovány.

Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 12. 09. 2019 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Uzávěrka 5. čísla v r. 2019: 20. 10. 2019

Závěrečný účet obce Horní Dvořiště za rok 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 byly vyvěšeny na úřední desce dne 16.
10. 2017 a sejmuty dne 2. 11. 2017, oba dokumenty byly vyvěšeny i přístupem umožňujícím dálkový přístup na elektronické
úřední desce www.hornidvoriste.cz, tím byla splněna povinnost vyplývající z § 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočet
obce byl usnesením zastupitelstva obce č. 21/2017 ze dne 2. 11. 2017 schválen jako vyrovnaný. Financování ve výši 91 650
Kč (splátky dlouhodobého úvěru) bude uhrazeno z přebytku hospodaření minulých let. Během roku 2018 došlo k 23 změnám
rozpočtu. Upravený rozpočet byl schválen takto:
Schválený rozpočet v Kč
Upravený rozpočet v Kč
Příjmy
10 000 000
12 122 929,46
Výdaje
10 000 000
11 526 828,37
Financování
0
- 596 101,09
Změny rozpočtu vyvolal nárůst příjmů a výdajů v oblasti přijatých grantů a dotací.

Příjmy celkem (po konsolidaci) v Kč
Položky

skutečnost

Rozpočet
Rozpočet
schválený
upravený
Daňové příjmy
7 132 588
7 057 773
7 132 588
Nedaňové příjmy
3 376 381
2 773 927
3 376 381
Kapitálové příjmy
936 160
0
936 160
Přijaté transfery
677 800
168 300
677 800
Celkem příjmy
12 122 929
10 000 000
12 122 929
Schválený rozpočet v příjmech byl překročen o 74 815 Kč. Příjmy se podařilo dodržet hlavně díky nucenému prodeji akcií
České spořitelny dle rozhodnutí valné hromady. Jednalo se o příjem ve výši 929 600 Kč. Rozdíl 386 000 Kč mezi upraveným
rozpočtem a skutečností je dán převody peněz mezi účty (výběry hotovosti z účtu do pokladny).
Daňové příjmy
Položky

skutečnost

Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy

6 528 571
15 940
10 020
38 585
539 472
7 132 588

Nedaňové příjmy
Položky

skutečnost

Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží

2 794 042
21 250

Rozpočet
schválený
6 570 873
13 000
7 000
22 000
444 900
7 057 773

Rozpočet
schválený
2 451 924
0
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Rozpočet
upravený
6 528 571
15 940
10 020
38 585
539 472
7 132 588

Rozpočet
upravený
2 794 042
21 250

Ostatní příjmy z vl. činnosti
Příjmy pronáj. pozemků.
Příjmy z pronájmu ost. nem.
Příjmy z pronájmu mov. věcí
Příjmy z pronájmu maj. jinde nezař.
Příjmy z úroků
Přijmy z dividend
Sankční platby
Příjmy z prodeje drobného majetku
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady
Nedaňové příjmy

17 363
19 617
254 848
2 710
33 112
330
45 815
4 000
2 500
135 021
39 714
6 059
3 376 381

Kapitálové příjmy
Položky

skutečnost

Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje akcií
Kapitálové příjmy

6 560
929 600
936 160

Přijaté transfery
Položky

17 363
19 617
254 848
2 710
33 122
330
45 815
4 000
2 500
135 021
39 714
6 059
3 376 381

Rozpočet
schválený
0
0
0

skutečnost

Všeobecná pokladní správa
(volby)
Souhrnný dotační vztah (st.
správa)
Ostatní SR (úřad práce)
Neinvestiční kraj
Investiční kraj
Celkem

0
13 980
193 000
0
33 155
500
45 220
0
0
32 000
0
4 148
2 773 927

Rozpočet
upravený
6 560
929 600
936 160

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

54 500

24 500

54 500

143 800

143 800

143 800

171 500
83 000
225 000
677 800

0
0
0
168 300

171 500
83 000
225 000
677 800

Výdaje v Kč (po konsolidaci)
Položky

skutečnost

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

10 561 886
949 942
11 511 828

Rozpočet
schválený
10 000 000
0
10 000 000

Výdaje dle § rozpočtové skladby – běžné výdaje
Položky
Podpora ost. prod. čin
Správa v lesním hospodářství
Ostatní činnosti v lesním hosp.
Ost. záležitosti poz. komunikací
Pitná voda
Odpadní voda, ČOV
Vodní díla v krajině
Základní škola
Školní stravování
Základní umělecké školy
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Zachování kultur. dědictví
Rozhlas a televize
Ost. zál. sděl.pr.
Ostatní kultura
Sport. zař. v majetku obce
Ost. tělovýchova

Rozpočet
upravený
10 576 886
949 942
11 526 828
skutečnost
2 454 779
162 000
5 706
41 341
72 538
16 158
41 000
1 459 661
415 492
26 400
24 269
182 543
25 500
0
28 471
737 856
156 402
61 196
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rozdíl
15 000
0
15 000
Rozpočet
schválený
2 400 928
156 000
1 000
60 000
100 000
112 400
0
1 300 000
400 000
0
50 000
0
5 000
15 000
247 072
0
80 000

Rozpočet
upravený
2 454 779
162 000
5 706
41 341
72 538
16 158
41 000
1 459 661
415 492
26 400
34 269
182 543
25 500
5 000
28 471
737 856
156 402
61 196

rozdíl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
5 000
0
0
0
0

Položky

skutečnost

Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Kom. Služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
TSběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebezpeč.)
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do zastupitelstev územních samospr. celků
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Běžné výdaje celkem

11 539
25 092
180 182
74 209
2 042
205 700
87 454
221 107
150 924
1 124 152
64 145
826 866
30 000
24 500
1 251 429
15 271
90 734
265 229
0
10 561 886

Kapitálové výdaje
Položky

skutečnost

Nehmotný majetek
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zař.
Dopravní prostředky
Ostatní investiční transf.
Celkem

0
949 942
0
0
0
949 942

Rozpočet
schválený
0
0
0
0
0
0

Rozpočet
upravený
0
949 942
0
0
0
949 942

Financování
Položky

Rozpočet
schválený
31 559
39 441
140 000
145 000
21 000
300 000
481 000
220 000
130 000
848 000
60 000
1 037 439
0
24 500
1 297 500
25 161
70 000
182 000
20 000
10 000 000

Rozpočet
upravený
11 539
25092
180 182
74 209
2 042
205 700
87 454
221 107
150 924
1 124 152
64 145
826 866
30 000
24500
1 251 429
15 271
90 734
265 229
0
10 576 886

rozdíl
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000

rozdíl

skutečnost

0
0
0
0
0
0
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ
-519 451
91 650 -513 618
Dlouhodobé fiancování z tuzemska
Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř.
-91 650
- 91 650
-82 483
Celkem
-611 101
0 -596 101
V roce 2013 byl přijat nový úvěr na nákup komunální techniky (traktoru) na dobu pěti let, úvěr je od listopadu 2013
pravidelně splácen. Úvěr byl splacen v říjnu 2018.
Výsledek plnění rozpočtu v letech 2012 – 2018
rok
příjmy
výdaje
Výsledek plnění rozpočtu
2012
6 611 032
6 749 498
-138 466
2013
9 392 586
7 592 755
1 799 831
2014
8 796 914
9 168 288
-371 374
2015
10 953 462
7 821 215
3 132 247
2016
11 709 647
17 700 608
-5 990 962
2017
14 716 710
12 185 878
2 530 832
2018
12 122 929
11 511 828
611 101
Výsledkem plnění rozpočtu za rok 2018 byl přebytek hospodaření ve výši 611 101 Kč. Na přebytku se nejvíce podílel nucený
prodej akcií ČS.
Porovnání příjmů a výdajů v letech 2013 – 2018 v Kč

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PŘÍJMY
9 392 586
8 796 914
10 953 462
11 709 647 14 716 710
12 122 929
VÝDAJE
7 592 755
9 168 288
7 821 215
17 700 608 12 185 878
11 511 828
Vývoj příjmů i výdajů je stabilní. Výkyvy v příjmech v roce 2010 byly způsobeny obdržením dotací a grantů, v roce 2013,
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2014, 2015 a 2016 pak vyšší těžbou v obecních lesích. V roce 2015 taktéž prodejem bytového domu č.p. 63. V roce 2016
obec přijala krátkodobý úvěr na předfinancování rekonstrukce lesní cesty Černoleská. V roce 2017 byl splacen krátkodobý
úvěr na lesní cestu. Obec obdržela dotaci ze SZIF na tuto akci zpětně. Podrobnější rozbor příjmů a výdajů je v tabulkách,
účetních a finančních výkazech, které tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu.
Organizace zřizované obcí:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště
Hospodaření k 31. 12. 2018 v Kč
Výnosy k 31. 12. 2018
4 269 714,56
Náklady k 31. 12. 2018
4 290 798,38
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018
-21 083,82
Příspěvková organizace obce základní škola skončila s výsledkem hospodaření ztráta ve výši 21 083,82 Kč. Účetní závěrka
schválena zastupitelstvem obce č. 3 dne 21. 2. 2019. Ztráta byla uhrazena v souladu s rozhodnutím zastupitelstva z rozpočtu
obce.
Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková organizace
Hospodaření k 31. 12. 2018 v Kč
Výnosy k 31. 12. 2018
1 318 112,83
Náklady k 31. 12. 2018
1 342 365,60
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018
- 24 252,77
Příspěvková organizace závodní kuchyně skončila hospodaření ztrátou ve výši 24 252,77 Kč. Ztráta bude příspěvkové
organizaci uhrazena z rozpočtu obce v roce 2019. Účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce č. 3 ze dne 21. 2. 2019.
Fondy zřizované obcí
V roce 2006 obec zřídila FKSP. Příděl a čerpání prostředků probíhá v souladu se směrnicí obce ke tvorbě a použití tohoto
fondu. FKSP je čerpán na příspěvky zaměstnanců na stravování, penzijní a životní pojištění. V roce 2015 byl sociální fond
použit na odměny při životním výročí a odchodu do důchodu. Jiné fondy obec zřízeny nemá.
Úvěry, půjčky, finanční výpomoci
a) V roce 2013 obec uzavřela Smlouvu o úvěru č. 1349/13/5635 s ČSOB ve výši 550 tis. Kč na pořízení nového
obecního traktoru včetně příslušenství. Úvěr byl zcela splacen v říjnu 2018.
b) V roce 2011 obec uzavřena úvěrovou smlouvu s obchodní bankou na účelový úvěr (předfinancování akce obnova
křížové cesty). Úvěr byl čerpán k 31. 12. 2012 ve výši 408 924.00 Kč a byl splatný v červnu 2013 (nebo do 15 dnů
ode dne obdržení dotace). Úvěr od ČSOB ohledně předfinancování akce „Obnova křížové cesty Horní Dvořiště“
obec v květnu 2013 splatila v plné výši.
c) V říjnu 2008 pořídila obec na základě leasingové smlouvy osobní automobil Škoda Octavia. Leasing byl plně
uhrazen v září 2013.
d) Obec v roce 2011 uzavřela s obchodní bankou smlouvu o krátkodobém úvěru (kontokorentu) u obchodní banky
s možným přečerpáním do 200 000 tis. Kč. Vzhledem k reorganizaci účtů u obchodní banky byla dne 9. 12. 2014
zrušena stará smlouva o kontokorentu a uzavřena nová. Maximální výše úvěrového limitu zůstala stejná – 200 000
Kč. K 31. 12. 2018 obec kontokorent nečerpala.
e) Obec v roce 2016 uzavřela s obchodní bankou smlouvu o krátkodobém úvěru na předfinancování akce
„Rekonstrukce lesní cesty Černoleská“. Úvěr byl čerpán v prosinci 2017 ve výši 4 712 519,00 Kč. Úvěr byl
splacen v roce 2017 po obdržení dotace.
f) V roce 2018 byl splacen úvěr na pořízení nového traktoru z roku 2013. Kromě kontokorentu, který v roce 2018
obec nečerpala, nemá obec v současné době žádný úvěr, půjčku ani finanční výpomoc.
Přijaté transfery
Dotace ze státního rozpočtu, EU: Úřad práce VPP: 171 500 Kč, 2x volby: celkem 54 500 Kč
Dotace přidělené od Jihočeského kraje: Program obnovy venkova: 225 000 Kč, kultura: 30 000 Kč, sport: 53 000 Kč,
kapličky: 25 000 Kč, hospodaření v lesích: 13 320 Kč.
Poskytnuté transfery
Příspěvek na činnost, TJ Horní Dvořiště, z.s.: 50 000 Kč
Příspěvek PO Základní škola T. G. M. H.D.: 1 459 661,12 Kč
Příspěvek PO Závodní kuchyně H. D.: 45 492,17 Kč
Soukromá základní umělecká škola Natanael, p. Dašková Blanka, Kamenný Újezd: 26 400 Kč
Přezkum hospodaření
Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech 1. 9. 2018 a 30. 4. 2019, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání vykonali kontroloři
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zjištění z jednorázového přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. Pod písmenem c)., které jsou uvedeny dále v členění
dle předmětu přezkoumání (§2 odst. 1, 2 zákona č.420/2004 Sb.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 je
přílohou Závěrečného účtu obce Horní Dvořiště.
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část, a nebyla nejmenší, našla své útočiště u NSDAP.
„Problematika obratu důležitých částí SDAP, zejména
Schutzbundu, k NSDAP se v Horním Rakousku projevila v
plné síle“. Věrný, ale nevelký zbytek strany se
zorganizoval
v
rovněž
ilegálních
„Revolučních
socialistech“.

Historické okamžiky
Pokud Vás zaujal příběh Marušky, nabízíme na
pokračování další příběhy týkající se její rodiny. Jde o
překlad textů o 3 obětech popravy z 1. 5. 1945. Ludwig
Hermentin byl strýc paní Marie a pana Helmuta Wagnera,
který text přeložil. Autorem byl pan Rappesberger
z Freistadtu a texty vyšli původně v rámci „Freistädter
Heimatblätter“

Hermentin se musel starat o svou rodinu se čtyřmi dětmi ve
věku 8-13 let. Komunisté a nacionální socialisté u něho pro
své zásadní postoje nepřicházeli v úvahu a revoluční
socialisté mu ani při nejlepší vůli odpovídající pomoc
poskytnout nemohli. Začal se proto krok za krokem blížit
ke Křesťansko-sociální straně (CSP), která mu jako
odborníkovi nabídla místo v Landkrankenkasse
(Venkovská nemocenská pojišťovna), jež nakonec rád a
vděčně přijal. Tím se také uskutečnil jeho politický přerod,
který mu byl jeho bývalými spolustraníky vyčítán jako
zrada. To se muselo Hermentina hluboce dotknout, ale s
jemu vlastní důsledností pokračoval načatou cestou dále,
dokonce převzal funkci ve „Vlastenecké frontě“
(Vaterländische Front), což bylo v letech 1934-1938
sdružené hnutí politických stran, které mělo Rakousko
udržet nikoliv jako stát se stranickými strukturami, nýbrž
jako stát stavovský. 19. dubna 1937 byli na přání
„sociálního pracovního sdružení ve Freistadtu“ povoláni tři
zástupci dělnictva do místního zastupitelstva obcí: Ludwig
Hermentin, Otto Bamberger, Michael Klopf. Ti měli v této
téměř čistě měšťanské instituci hájit zájmy dělnictva. Pro
Hermentina mělo toto jmenování, které trvalo pouze do 13.
března1938, veliký význam, poněvadž se tu seznámil s
muži, jež byli později v roce 1944 ochotni s ním
organizovat sbírky a příspěvky, a tím položit základ k
akcím, které je pak jako odbojáře přivedly do vězení a na
smrt. Byli to: Hiris, Breslmayr, Kittl, Preidel, Ruhaltinger
Eduard, Preinfalk.
V těch letech vystupoval Hermentin se vší rozhodností
proti nacionálnímu socialismu. Když bylo 22. ledna 1934
několik odsouzených nacistů transportováno do
zajišťovacího tábora v Kaisersteinbruchu, konala se na
nádraží manifestace jejich sympatizantů. Přítomný
zástupce okresního hejtmana Dr. Brachmann se zachoval
velmi rezervovaně a nepovažoval zákrok proti „Heil
Hitler“‒ křiklounům za nutný. To popudilo Hermentina,
jenž se nakonec musel mocnějšímu Dr. Brachmanovi, nad
nímž navíc držel ochrannou ruku okresní hejtman Dr.
Mayrzedt, podřídit. (V roce 1938 vyšlo najevo, že Dr.
Brachmann byl ilegální nacista!). Rok 1938, kdy nacisté
převzali moc, nebyl tedy pro Hermentina dobrým rokem.
10. dubna byla mu dokonce zakázána účast na plebiscitu,
protože jeho protinacistický postoj byl všeobecně známý.
(Také metoda, jak dosáhnout téměř 100 % výsledku!). Byl
to skoro zázrak, že mohl zůstat vedoucím spořitelny. Do
jeho kanceláře však byli nasazeni špiclové.
Pokračování v příštím čísle

Ludwig Hermentin (1896-1945)
Narodil se 5. července 1896 v Českém Heršláku
(Böhmisch Hörschlag), obec Oberhaid (Horní Dvořiště),
jako syn drážního zřízence, který také, jak tehdy bývalo
obvyklé, provozoval malé hospodářství. Zde vyrůstal v
drsné krajině severního Mühlviertelu se svými pěti
sourozenci a v chudobě. Byli vychováváni ke skromnosti,
přesto šťastně. O jeho dětství a mládí nevíme mnoho. V 1.
světové válce byl raněn, hrozné dění přežil s poznáním, že
válka je něco strašlivého. Stal se pak kancelářským
pomocníkem u ÖBB (Rakouské spolkové dráhy) v
pohraniční stanici Summerau, a zde také, i když příjmy
byly velmi skrovné, založil rodinu. Tu jej také zasáhla
těžká osudová rána, když roku 1924 po porodu třetího
dítěte zemřela jeho žena (děti: Willi 1921, Alfred 1922,
Theresia 1924). Měl však velké štěstí, když v Marii
Christové, vychovatelce z Freistadtu, našel svou druhou
manželku, která se vzorně starala o tři polosirotky, a ještě v
roce 1926 darovala svému muži syna Herberta. V té době
byl Hermentin, přestože ho dráhy kvůli nějakým
nesrovnalostem propustily, přesvědčený a odhodlaný
sociální demokrat, odborář, a nakonec od roku 1928 také
předseda místní organizace Sdružení rakouských
nájemníků (Mietervereinigung Österreichs). Ve všech
těchto funkcích byl ve svém živlu: být nápomocný chudým
lidem, kteří si ve své nouzi nedokázali sami pomoc, a to
nejenom slovy, ale i činy, utiskovaným lidem poskytnout
pomoc při domáhání jejich práv, jež jim byla upírána.
Hermentin stál vždy na straně chudých a slabých a měl
vyhraněný smysl pro pomoc a podporu. Nakonec došlo
kvůli podezření z „pokoutní“ advokacie k udání a procesu.
Okresní soud ve Freistadtu za předsednictví okresního
soudce Johanna Machata jej však 30. května 1930 zprostil
viny! Radikalizace vnitřní politiky v Rakousku pod vlivem
různých proudů ze zahraničí ‒ fašismus, nacionální
socialismus, marxismus ‒ zejména po Hitlerově jmenování
říšským kancléřem v Německu roku 1933, zažil také
Hermentin, o němž se říkalo, že je sám radikální sociální
demokrat. Nebyl však radikální, pouze přímočarý;
radikální hnutí vždy odmítal. Až do kritického roku 1934
byl sociálním demokratem a jako takový vedoucí místního
úřadu dělnické nemocenské pokladny, kde se vypracoval
na zkušeného odborníka ve svém oboru. Avšak v roce 1934
se jako tisíce jeho spolustraníků ocitl v těžkém dilematu.
Sociálně demokratická strana SDAP ztrácela v Horním
Rakousku stále více členů (1919: 43946, 1922: 70128,
1932: 40607), čemuž se militantní křídlo pod Richardem
Bernaschekem za únorového povstání 12. 2. 1934 zoufale
bránilo. (Dále čerpám z příspěvku Josefa Weidenholzera v
WVOÖ., 1, s. 36/37). Byl to „zoufalý odpor proti erozi
socialistických pozic“. Bezprostředně následující zákaz
urychlil rozpuštění strany. Část se přidala ke komunistům,

z: Dr. Othmar Rappersberger, Freistädter Geschichtsblätter,
Band 11, Das Schicksalsjahr 1945; Freistadt, 1997; S. 121124; překlad do češtiny: Helmut Wagner, Český
Krumlov/Krummau
Pozn.: Text je otištěn v původním znění - bez úprav.
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Tento ročník je vůbec nejsilnějším ročníkem, který se
pravidelně schází. Před časem se znovu po zhruba 50 - ti
letech odchodu do civilu dala parta kamarádů dohromady.
Dnes již sedmdesátníci se pravidelně každoročně schází na
stejných místech.

Prázdniny ve školním roce 2019/2020
Z důvodu dopravní obsluhy autobusy v naší obci přinášíme
informaci o termínech prázdnin v novém školním roce
2019/2020
Ve školním roce 2019/2020 začne výuka ve všech
základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září
2019. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna
2020 a jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
31. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadají na úterý 29. října a středu 30.
října 2019. Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23.
prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování
začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou rozděleny
podle jednotlivých okresů: 10. 2. - 16. 2. 2020 okres Český
Krumlov a České Budějovice.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020
a pátek 10. dubna 2020 je svátkem (stejně jako velikonoční
pondělí).
Letní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do
pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve
školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Utužila je služba na hranicích, kterou měli nedobrovolně
prodlouženou o 2 měsíce. Místo odchodu do civilu museli
zpět do kasáren a opět vyfasovat již odevzdanou výstroj.
Tehdy to byla doba politických změn roku 68 a málo koho

Loučení s pátou třídou
Připomeňme si ještě jednu předprázdninovou událost.
Poslední vysvědčení a vzpomínky na společné zážitky
z prvního stupně naší základní školy si letos odnesl jediný
žák 5. třídy Filip Krištof.
Slavnostně se s ním přišel do ZŠ T. G. M. rozloučit i pan
starosta. Popřál Filipovi šťastný vstup do nové etapy života
a hodně úspěchů v nové škole. Poté následoval zápis do
pamětní knihy obce, předání dárku a pamětního listu.

z nich to zajímalo. Ve věku 19 – 20 let vypadal život
trochu jinak, koukání po holkách, zahrát si fotbal v oddíle
Horní Dvořiště a konečně být už zase doma z vojny.
Kde jinde však může vzniknout přátelství, než v malém
kolektivu, ve strastech služby a za nepřízně počasí, než
právě na hranicích.

Setkání bývalých pohraničníků
V sobotu 8. června se uskutečnilo již 9. setkání bývalých
pohraničníků 6. roty PS Horní Dvořiště. Velice přátelské
setkání bylo naplněno vzpomínkami na léta strávená ve
vojenském stejnokroji Pohraniční stráže při ochraně
státních hranic v Horním Dvořišti v letech 1967 – 1969.
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Po všech těch letech se zase vzpomínalo na službu,
velitele, místní děvčata i na pivo v hospodě na nádraží a u
Figury A tak se dobrá nálada u harmoniky protáhla do
nočních hodin.
Nedílnou součástí PS útvaru a věrným pomocníkem
ochránců hranic v době služby 6. roty byli tito psi: Aleš,
Blesk, Faro, Fred, Haso, Ped, Eron, Grom, Marko, Nemo.
Velitelé 6. roty PS Horní Dvořiště: kpt. Michalík, npor.
Havelka, kpt. Pánek, npor. Linhart, vel. čety a kpt. Březina.
Současným velitelem roty od roku 2011 je mjr. Jaroslav
Vykydal - hlavní organizátor všech setkání. Při této
příležitosti mu byla předána místostarotkou obce pamětní
medaile, kterou obec vydala k 100. výročí návratu TGM do
vlasti. Jistě si zaslouží velký obdiv a úctu, že po všech těch
letech se moc rádi vrací na místo, kde prožili kousek mládí.

Kotlíkové dotace 3. výzva
- naposledy v Jihočeském kraji
Proč o dotaci požádat: ušetříte peníze, ochráníte zdraví
svých dětí a bude se i vám lépe dýchat. Převážná část v
současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní
třídy. Provoz těchto kotlů bude v roce 2022 zakázán.
Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě.
Na co je dotace určena a jaká je její výše: dotaci až 127
500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který
nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 3035, za nový, ekologický zdroj tepla.
Co můžete z dotace uhradit: – nový kotel/zdroj včetně
nákladů na jeho instalaci a stavební práce – novou otopnou
soustavu – rekonstrukci stávající otopné soustavy –
nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do
provozu – projektovou dokumentaci
ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 3. KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
16. 8. 2019 na webu https://kotlikovedotace.krajjihocesky.cz/. ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3.
KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM
KRAJI 23. 9. 2019.
Na výměnu kotlů v rámci 3. výzvy je k dispozici 302 mil.
Kč. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu
zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a
2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se
nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových
kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k
primárnímu vytápění rodinného domu. Výměnu kotle je
možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3
bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna
starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí
zapsány jako objekty k rekreaci, není možná. Výše dotace
a podporovatelné typy zdrojů tepla:
max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno
tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu,
nejvýše však 120 tis. Kč; max. 80 % způsobilých výdajů v
případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč; max. 75 %
způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový
kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč; Ve třetím kole
již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí ani
kombinované kotle na uhlí a biomasu. Seznam
podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových
stránkách https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci
Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Uznatelnost výdajů: Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu
splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí: Pouze elektronicky s následným
dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými
přílohami.
Povinné přílohy: Doklad o kontrole technického stavu a
provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení
emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní
třídě starého kotle. Fotografie štítku starého kotle (pokud
existuje). Fotografie starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso. Písemný souhlas
spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li
relevantní). Písemný souhlas spoluvlastníků většinového
podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li
relevantní). Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li

Nezbývá, než popřát pevné zdraví a hodně sil pro další
setkání.

Jak to bylo - Pomník pro Dunajčíka
Bohužel neexistuje snad jediná rota, aby nebyla
poznamenaná nějakou tragickou událostí. Tento tragický
příběh mladého člověka a pohraničníka se odehrál 16. 07.
1964, kdy v důsledku bouřky vypadl transformátor pro rotu
„Heršlák“. Dušan Dunajčík, jako řidič roty, tehdy dostal
rozkaz, aby urychleně z Horního Dvořiště dovezl klíče od
trafostanice. Při této jízdě, bohužel, nezvládl na mokré
silnici v zatáčce svůj motocykl a střetl se s nákladním
vozidlem. Byl okamžitě odvezen s mnohačetnými
zlomeninami do vojenské nemocnice v Českých
Budějovicích, kde však po pár dnech umírá na zákeřnou
embolii.
Kamarádi - pohraničníci mu na jeho památku vystavěli
v místě tragické nehody pomník.
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relevantní). Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat
mikroenergetické opatření. Starý kotel je nutné ekologicky
zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto
skutečnost prokazatelně
doložit.
Harmonogram

Narození
Tadeáš Kemény

(*29. 07. 2019)

seminářů k 3. výzvě kotlíkových dotací:
22. 08. 2019 v 16:00 hod. Kaplice, Linecká 434,
Kinokavárna
05. 09. 2019 v 16:00 hod. Český Krumlov, Kaplická 439,
MěÚ zasedací místnost, 3.patro
09. 09. 2019 v 16:00 hod. České Budějovice, nám. Př.
Otakara II., velký sál zastupitelstva
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami
získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na
pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v
rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace
budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského
kraje, kteří budou kotlíkové dotace na Odboru evropských
záležitostí přímo administrovat.

Dopravní obsluha
Opětovně upozorňujeme na nové autobusové spoje, které
byly zavedeny se změnou JŘ od 09. 06. 2019. Konkrétně
se jedná o linku 330002 a spoj č. 22 z Loučovic do
Kaplice, který zajíždí do Horního Dvořiště a zastavuje zde
v 9:20 hodin. Dále spoj č. 17 z Kaplice do Vyššího Brodu,
který u nás zastavuje v 11:31 hod.. Oba spoje jezdí do H.
D. v pracovní dny i v době prázdnin. Spoje jsou zavedeny
na zkoušku do 30. 11. 2019. V případě, že budou
využívány, automaticky se zapracují do budoucích návrhů
JŘ. V opačném případě budou zrušeny.
Dále co se týká obsluhy obce Horního Dvořiště vlaky
dálkové dopravy, tak z návrhu JŘ na další období
2019/2020 vyplývá, že zde dle rozhodnutí Ministerstva
dopravy zastavovat nebudou. Byly učiněny další kroky ke
zvrácení tohoto rozhodnutí, ale zatím bez odezvy.

Vítáme Tě Tadeášku na světě!
Ať všechny Tvé kroky provází hřejivé sluníčko, a když by
přeci jen na nebi mráček se objevil,
ať maminčina a tatínkova náruč rychle zažene ho!
Přejeme šťastnou cestu životem a mnoho společných
nádherných chvilek s Vaším synem.

Pozvánka na setkání v Horním Dvořišti
Reichenthal/ Horní Dvořiště
Vzpomínková mše proběhne u příležitosti 21. setkání
původních rodáků Farního
úřadu Horní Dvořiště ve
čtvrtek dne 15. 08 2019 ve
14:00 hod. v kostele sv.
Michaela v Horním Dvořišti.
Ve 13:30 hod. uvítá na návsi
všechny hosty kapela Zullisen.
Ve 14:00 hod. bude sloužit
vzpomínkovou mši páter Josef
Denkmayr. Jeho otec Felix
Denkmayr jako starosta obce
Reichenthal
dlouhá
léta
organizoval setkání v Horním Dvořišti. Zároveň se po pádu
železné opony zasloužil o výpomoc obci a při opravách
kostela, která pokračuje i v současné době díky Spolku
rodáků z Horního Dvořiště, jejímž předsedou je Franz
Preinfalk z Zullisenu.
Muzikanti by rádi při mši vzpomněli v tento den i na
kapelníka Franze Tomschiho seniora, který pocházel
z Horního Dvořiště a po odsunu odešel se svoji rodinou do
Zullisenu, kde kapelu Zullisen v roce 1947 založil.
Následně hosté navštíví místní hřbitov, Křížovou cestu a
muzeum v místní knihovně.

Naši jubilanti
Martin Vajda
Anna Korchová
Jan Sivok
Ivana Sivoková
Václav Německý
Jiřina Německá

81 let
65 let
65 let
60 let
70 let
65 let

(*02. 07.)
(*23. 07.)
(*23. 07.)
(*11. 08.)
(*02. 09.)
(*16. 08.)

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