Ročník X.

Číslo: 2-3 / 2020

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák

Vážení spoluobčané,
vítejte po čtyřech měsících u našeho obecního zpravodaje. Vzhledem k situaci a s ní spojenými okolnostmi, nebyl
v dubnu zpravodaj zpracován. Dodatečně se proto omlouváme!!! Naštěstí se opět pomalu vracíme do normálního života. Přesto v nás stále ještě doznívají události posledních
dvou „neobyčejných“ jarních měsíců. Až postupně si začínáme uvědomovat, že prožíváme nějakou zvláštní historickou
chvíli, moment, který je v našich životech zcela nový. Celý
svět je napaden mikroskopickými škůdci a my jsme se uchýlili do úkrytu: jeden před druhým, abychom se nenakazili…

Pandemie virového onemocnění COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (dříve označovaný
jako 2019-nCoV), vypukla na konci prosince 2019 v čínském
Wu-chanu. Koronavirus se postupně rozšířil po celém světě
včetně Evropy, kde jako první významně zasáhl Itálii.
Vláda ČR v reakci na jeho šíření vyhlásila nouzový stav, který
Česko ještě dosud nezažilo, byl vyhlášen 12. března 2020 od
14 hodin a třikrát byl prodloužen, takže nakonec trval 66
dní až do 17. května 2020. Dosud se vyhlašoval kvůli povodním (2002, 2006, 2013) a větrné smršti Kyrill (2007), kdy
byl omezen především vstup do lesů, ale neplatil na celém
území republiky.

Před čtyřmi měsíci u nás proběhla poslední kulturní akce –
Masopust, který se konal 8. února. V té době již prosakovaly
zprávy o nebezpečném viru, který se údajně zrodil v Číně.
Nikoho tehdy asi ještě ani nenapadlo, že se zanedlouho
dotkne i nás. Je to přece daleko a u nás máme už dlouho
„jenom KORUNAvirus“. Vypadalo to tak nevinně jako, že budeme zase z kanape sledovat v televizi trable někoho jiného.

Již před vyhlášením nouzového stavu zachvátila lid panika.
Regály s těstovinami, moukou a dalšími trvanlivými potravinami v nákupních centrech se vyprázdnily. Zanedlouho bylo
nařízeno uzavření škol, obchodů, restaurací, státní hranice,
zákaz vycházení, zákaz shromažďování, zrušení všech kulturních akcí a následovala karanténní opatření. Válcovala
nás nejistota, negativní informace, strach o život a pokyny,
příkazy, zákazy, omezení a doporučení se na nás hrnuly ze
všech stran.

Co je Covid-19?
Nový typ koronaviru vyvolává onemocnění s příznaky chřipky, jako jsou horečka, kašel a problémy s dýcháním. Pouze
u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic,
který může vyústit až v selhání plic. Koronavirus – slovo,
které hýbe celým světem. Bohužel se nejedná jen o slovo,
ale o vysoce nakažlivé virové onemocnění, které je hrozbou
pro naše zdraví a zdraví našich blízkých.

Hraniční přechod Český Heršlák – Hörschlag uzavřen
(14. 3. 2020 - 5. 6. 2020)
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Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce
Horní Dvořiště dne 27. 02. 2020 - ZRUŠENO

A pak začala válka o roušky!!!

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva
obce Horní Dvořiště ze dne 19. 05. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
→ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místních poplatcích
(poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství) s účinností od 06. 06. 2020
→ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného s firmou
E.ON Distribuce, a.s. na uložení zemního kabelu NN v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Český Heršlák za úplatu
→ výměnu vodovodní přípojky k budově obecního úřadu
→ zadání zakázky – Stavební úpravy části objektu č.p. 52 –
výstavba hygienického zařízení pro MŠ dle zprávy z výběrového řízení a k podpisu SOD pověřuje starostu obce a dále
schvaluje i související rozpočtové opatření související s tímto
usnesením
→ schvaluje zadání zakázky – Pořízení nového DA pro
JSDHO Horní Dvořiště dle zprávy z výběrového řízení a k podpisu kupní smlouvy s firmou pověřuje starostu obce a dále se
zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů
→ osazení reklamní cedule 0,6 m2 na čekárně v Horním
Dvořišti a pověřuje k podpisu smlouvy starostu obce

Jenže kde je vzít? Ústenky, respirátory, dezinfekce i plicní
ventilátory se staly zoufale nedostatkovým zbožím, o které
státy bez velkého přehánění vedly válku. Vlády se navzájem
obviňují ze vzájemných krádeží zakázek a přeplácení dodavatelů. Roušky a respirátory – ochranné pomůcky potřebují
lékaři a zdravotníci, pacienti, senioři, pošťáci, prodavači, lidé
v prvních liniích, ale i ostatní občané.
Od 19. března 2020 platí zákaz vycházení bez roušky či jiné
ochrany obličeje. Vláda zakazuje, ale už neříká, kde roušky
vzít. Ty jsou totiž ve stavu nouze nedostatkovým zbožím.
Češi si však umí poradit v každé situaci. A neztrácejí přitom ani smysl pro humor…
Roušky šijí studenti i učitelé, vězni i herci, profesionálové i amatéři, běžní lidé
i celebrity. Samozřejmě ve
spoustě věcí jsme se museli
omezit, ale možná že nám
tato omezení otevřela nové
cesty a nový způsob vnímání. Opět platí rčení, že vše
zlé je k něčemu dobré. Najednou v době karantény bylo na
vše tak nějak více času a naše hekticky žijící generace se
opět vrací ke svým kořenům a způsobu života našich předků. Začínáme uvažovat jinak. Přírodě se ulevuje zavřenými
továrnami, snížením počtu letů letadlem a jízd autem.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
→ informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem
obce
→ informaci o průběhu inventarizace a závěrečnou zprávu
inventarizace za rok 2019
→ rozpočtové opatření č. 1, 2, 3 a 4 /2020
→ informace o rozpracovaných stavebních akcích
→ informace o vnitřní kontrole účetnictví obce a příspěvkových organizací a informace o současném personálním stavu
na OÚ
→ žádost pana Nerudy Jiřího ohledně napojení novostavby
RD v Českém Heršláku na vodovod a ukládá starostovi obce,
aby předložil možnost, jakým způsobem by bylo možné danou lokalitu na vodovod napojit a obeslat obyvatele v dané
lokalitě, zda by se na vodovod připojili a zda by se i chtěli na
akci finančně podílet
→ žádost pana Lendackého Jaroslava ohledně nového povrchu účelové komunikace před jeho domem a ukládá starostovi, aby předložil možnost, jakým způsobem by bylo možné danou komunikaci opravit a případně jaký by byl zájem občanů
v dané lokalitě se napojit na obecní vodovod a zda by se chtěli
na akci finančně podílet
→ informaci o volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
→ žádost Ing. Geralda Josefa Gratze na odkup obecních pozemků s tím, že obec momentálně neuvažuje o odprodeji žádných pozemků, které má ve vlastnictví
→ informaci o zrušených a plánovaných kulturních akcích
v roce 2020 v důsledku vyhlášeného nouzového stavu

Naštěstí se v naší obci pandemie nerozšířila. Je proto snazší
vnímat ta pozitiva, která se kolem nás i v této nelehké době
objevují. Zde je proto na místě PODĚKOVAT VÁM VŠEM,
kteří NEZIŠTNĚ POMÁHALI. Šikovným švadlenkám M. Kremlové, A. Dolné, A. Kollárové, N. Jeziorské, které šili a darovali obci roušky pro zaměstnance a seniory. Dále všem, kteří
pomáhali svým blízkým s nákupem léků a potravin. Dík si
jistě zaslouží i prodavačky v obchodě a vůbec všichni, kteří
pomáhali udržovat veřejná prostranství a chod obce.
Přejme si ať nám ohleduplnost, trpělivost a ochota udělat
nezištně něco pro druhé vydrží. Nikdo z nás neví, co přinese budoucnost, ale je jisté, že máme-li tuto krizi zvládnout,
budeme potřebovat vnitřní sílu, odvahu a pozitivní mysl.
Psychohygiena je stejně důležitá jako mytí rukou nebo nošení roušek. Přejeme Vám krásně letní dny a samozřejmě
především pevné zdraví, ale i spoustu porozumění a klidu.
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Zastupitelstvo obce:
→ neschvaluje protokol o účetní závěrce obce Horní Dvořiště
za rok 2019
→ neschvaluje protokol o účetní závěrce příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Dvořiště za rok 2019
→ neschvaluje protokol o účetní závěrce příspěvkové organizace Zavodní kuchyně Horní Dvořiště p. o. za rok 2019
→ přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 ze dne 24. 02. 2020 – viz. příloha (Opatření k nápravě
chyb a nedostatků PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019)
→ ukládá starostovi obce vyvěsit schválenou OZV č. 1 / 2020
o místních poplatcích bezodkladně vyvěsit na úřední desce
obecního úřadu a zveřejnit ji i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na www.hornidvoriste.cz
→ souhlasí se zařazením území obce pro roky 2021–2028
do územní působnosti MAS Sdružení Růže
→ doporučuje starostovi obce věnovat finanční dar na činnost dle žádosti o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
→ pověřuje starostu obce k výběru dopravního automobilu
(dodávky) pro potřeby obce v souladu se schváleným zadáním, aby tento nákup zajistil dle platné směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu

Tzv. energetičtí šmejdi volají a vydávají se za pracovníky distributorů energií. Vyzývají ke změně dodavatele a slibují nižší
ceny energií, které podle nich rekordně klesají kvůli současné
situaci.
Pokles cen se však podle odborníků zatím nekoná - nákup
energií je dlouhodobý proces a děje se průběžně. Změny cen
energií se projeví až v dlouhodobém horizontu.
Energetičtí šmejdi se opět rychle přizpůsobili aktuální situaci.
Prodejcům pak stačí vymámit po telefonu pouze souhlasné
ano a smlouva je platná.

Poznámka: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě Horní Dvořiště

Vyvázat se z ní pak bývá velice drahé. Na první pohled kolikrát ani není jasné, že hovoří zprostředkovatel, který se snaží
vnutit nového dodavatele. Podomní prodejci jsou pro obce
neustálým problémem.
Například pod záminkou domluvených telefonických schůzek
obchází pofiderní dvojice od jednoho nejmenovaného prodejce energií, a to pod záminkou průzkumu trhu.

UPOZORNĚNÍ - Změna četnosti vývozu

Buďte opartrní!!!
→ nic nepodepisujte za žádných okolností (maximálně si
smlouvu nechejte a poraďte se se svým blízkým, v občanské
poradně nebo s poskytovateli sociálních služeb)
→ nic neplaťte za žádných okolností (opravdu nikomu nic neplaťte ani hotově, ani platební kartou, takhle žádný seriózní
poskytovatel energie nepostupuje)
→ pokud se na vás někdo takto obrátí, zavolejte policii na tel.
čísle 158 a nahlašte telefonní číslo, ze kterého vás podvodník kontaktoval

Z důvodu sjednocení vyúčtování za vývoz komunálního odpadu s Technickými službami Kaplice, upozorňujeme naše
spoluobčany, že s okamžitou platností bude možno změnu
četnosti vývozu domovního odpadu provést pouze čtvrtletně

tj. k 1. lednu, k 1. dubnu, k 1. červenci a k 1. říjnu.
Pokud se například rozhodnete, že si v únoru změníte čtrnáctidenní interval vývozu odpadu na měsíční, bude změna provedena k 1. dubnu. Děkujeme za pochopení.

BRAŇTE SE ŠMEJDŮM

ZÁVODNÍ KUCHYNĚ - školní vývařovna upozorňuje občany
Provoz kuchyně a možnost objednání stravy je prodloužen
až do pátku 10. července 2020.

Podvodníci se snaží zneužít situace i v této těžké době a vylákat zejména ze seniorů peníze.
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Jarní akce našich turistů
11. 4. 2020
Zcela náhodou se nás asi 10 sešlo v sobotu
odpoledne na konci Českého Heršláku „U
ŠUSA“, a tak jsme za přísných bezpečnostních podmínek (viz. foto) podnikli výstup na
náš nejvyšší kopec v okolí - TŘI SMRKY (824
m. n. m.). Šli jsme krásnou lesní cestou podél
hranice a na vrchol jsme dorazili asi po hodině stoupání.
Odměnou nám byl úchvatný výhled na rakouský Zullisen a dál. Bohužel nebylo tak
jasné počasí, takže Alpy jsme neviděli. Za
jasného počasí bývají z tohoto místa vidět
po celém obzoru. Po krátkém odpočinku a
občerstvení jsme sestoupili k zrekonstruovanému mostu na koňské dráze a po cestě se
vracíme zpět směr Český Heršlák.

30. 4. 2020
Z důvodu zákazu hromadných akcí, rozhodly se některé naše kamarádky ježibaby, že se
tentokrát sletí na sabat na plácek na konci
Českého Heršláku u bývalé pily. Nikdo jim v
tom nebránil, a tak jsme je společně přivítali a
pohostili. Svému osudu však neunikly. Skončily na hranici!!! Ovšem po zapálení ohně, až
na jednu, všechny zbaběle utekly.

9. 5. 2020
Státní svátek jsme, jak jinak, oslavili další odpolední procházkou. Vyrážíme směrem k „druhému mostu“ přes BLUDOV, KLOPANOV, rozcestí „U KAMENÍKA“, „OBRÁZEK“ a Č. HERŠLÁK. Sešlo se nás tentokrát rekordních 42 nadšených turistů s věkovým rozpětím přes 70 let (nejmladší i
nejstarší účastník z rodiny Nerudů). Asi 10 - ti km trasu, opět s krásnými výhledy na plně probuzenou jarní přírodu jsme
i s dvěma občerstvovacími zastávkami, zvládli za cca 3 hodiny.
— MK —

4

Co se událo roku 1938 – jedno svědectví z pohraniční služby
/ přepis rukopisu, který zaslal pan B. Riepl/
Je 1 hodina v noci dne 21. května 1938. Telefonní zvonek
protivně zahrčí, volá ustanoveného velitele čety SOS Horní Dvořiště, inspektora finanční stráže Antonína Kadidlo.
Ten přichází a dostává striktní rozkaz: „Proveďte ihned
heslo: Vltava je rozvodněna.“ K neuvěření, to znamená
mobilizace všech sil SOS, tj. finanční stráže, četnictva a civilních osob, zařazených bez jejich vědomí. Začíná úžasný
shon. Velitelé družstev vydávají výzbroj a výstroj a již ve
3 hodiny hlásí prvé družstvo zaujetí předem stanovené
pozice.
Je ráno a mezi obyvatelstvem německé národnosti je veliké vzrušení a překvapení. My pak, v těžkých starostech
o naše rodiny a další budoucnost, máme radost ze zdárně
provedeného úkolu. Většina zaměstnanců našeho oddělení při celním úřadě v Horním Dvořišti nebyla zařazena do
SOS a koná svoji normální revisní službu.
Čas utíká za stálého vzrušení. Přichází srpen, září 1938. Německé obyvatelstvo na výzvu Hitlerovu opouští hromadně Č. S. R. Vlaky jsou nabity prchajícími Němci a my jen
za největšího vypětí všech sil zdoláváme jejich odbavení.
Z těchto uprchlíků se v zahraničí organizuje t. z. „Freikorps“*1), který přepadává v pohraničí naše stráže. Dne
22. září 1938 v poledních hodinách bylo tak přepadeno
jedno naše družstvo, sestávající ze zaměstnanců finanční
stráže oddělení Český Heršlák. Výsledek: nepřítel byl za
krvavých ztrát odražen. Dne 23. září 1938 před čtvrtou hodinou ranní nový přepad, ale i ten byl za pomoci našeho
oddělení odražen. Situace se zhoršuje. Nastává evakuace
našich rodin do vnitrozemí. Stálým bděním jsme tělesně
úplně vyčerpáni.
Dne 27. září 1938 je četa SOS Horní Dvořiště vyměněna
a odchází na odpočinek do Suchdola – Pšenice, několik
km v zázemí. Zůstáváme sami s novou četou SOS Kaplice. V noci jsme přepadeni a ustupujeme. Opouštíme tak
Horní Dvořiště, do kterého jsme se v té době již nevrátili.
Odcházíme úplně vyčerpáni, ale nezlomeni s pevnou vírou
v srdci, že se znovu vrátíme.
Přichází den 30. září 1938. Konec; plni vzdoru, hněvu a se
slzami v očích opouštíme ztracené již hranice. Po ústupu
přicházíme do Kaplice – nádraží, kde se zřizuje celní úřad
na nové celní hranici. Však ani zde nás nenechávají a odcházíme do Velešína.
Pozn.*1) Neblaze proslulá paravojenská formace – Sudetoněmecký
dobrovolnický sbor – vznikla a působila v česko-německém pohraničí během dramatického podzimu 1938.
Teroristické, sabotážní a diverzní akce Freikorpsu měly ve spojení s masivní propagandou sloužit Hitlerově zahraniční politice jako nástroj ovlivňování
veřejného mínění, zastrašování českého obyvatelstva v pohraničních oblastech a možného nátlaku na britskou a francouzskou vládu.
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Po zrušení celní hranice v roce 1940 a rozpuštění sboru finanční stráže, sešli jsme se prořídlí zase v květnu 1945 na staré
hranici a zde stojíme jako věrná vlasti stráž.
Československé republice a jejímu presidentu Dr. Ed. Benešovi. Zdar!
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Opravené antukové kurty jsou opět k dispozici

Skupina nohejbalistů tímto zve
všechny zájemce na pravidelné
čtvrteční mače v době od 17.00 h.

V loňském roce na kurtech proběhla částečná obnova antukového povrchu. Nyní jsou opět připravené na novou
sezónu úpravou povrchu za použití vibračního válce. Na
kurtech jsou naznačené plochy pro tenis a nohejbal či volejbal.

Přijďte si zahrát!

K dispozici je tenisová i volejbalová síť. Obě zůstávají nastálo zavěšené. Dále je možno použít lajnovačku s vápnem.
Antuku doporučujeme v případě prašnosti pokropit. Kurty
nejsou určeny jen pro úzkou skupinu osob, ale pro širokou
obec i návštěvníky obce. V případě návštěvy kurtů zvolte
vhodnou sportovní obuv bez kolíků či špuntů. Po použití
je třeba dát povrch do původního stavu (koště, eventuálně
hrabla). Zároveň případně žádáme návštěvníky o údržbu
kurtů např. stálým odstraňováním nově vzrostlého plevele.
Kurty jsou volně přístupné.
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Pozvánka
Srdečně Vás zveme na koncert lektorů a účastníků
Mistrovských hudebních kurzů
Středa 12. 8. 2020,
18:00 hodin
v kostele Sv. Michaela v Horním Dvořišti
Vystoupí:
Jan Zvěřina člen Prague Cello Quartet,
Dalibor Hlava ředitel Konzervatoře Pardubice a žáci SZUŠ Natanael.
Žáci SZUŠ Natanael.
Koncert se koná za podpory OÚ Horní Dvořiště.

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva
proběhne v obci ve dnech 21. 7. 2020 – 22. 7. 2020

Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a dopravy
Roční servisní prohlídka kotle na plyn - 1690 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na tel. č.: 734 442 762 (PO-PÁ 8:00 - 16:30)
Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky.
Od 1. 1. 2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru Ministerstva životního prostředí. U kotlů plynových se doporučuje provést alespoň 1x za rok servisní prohlídku, čištění. Kontrola spalinové
cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752. Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním
vykonávat kontroly na tyto značky kotlů na tuhá paliva: ATMOS, BUDERUS, DAKON, KOVARSON, OPOP, ROJEK, VIADRUS, VIESSMANN, kotle zaniklých výrobců či domácí výroby. Každý obdrží protokol o provedené kontrole.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

Vítací tabule lákají zloděje

Že se ztratí vše, co není a leckdy i je přibité, je všeobecně známo. Ostatně to dokazuje krádež přišroubovaného znaku
i opakovaných krádeží květin na vítacích tabulích, které jsou umístěny na okraji obce. A tak, pokud jsou mezi námi tací,
kterým dělá radost ukrást květiny, může se snaha o zkrášlení naší obce, v níž žijeme, jevit jaksi jako zbytečná námaha.

Na konci školního roku 2019/2020…

Je to až neuvěřitelné, ale další školní rok je u konce. Děti přinesou domů vysvědčení…Dovolte vyjádřit velké poděkování
p. učitelkám naší školy za jejich práci a trpělivost. Přes dva měsíce trvala mimořádná situace, která s sebou přinesla
i mnohá opatření. Jedním z nich bylo také rozhodnutí Vlády ČR o uzavření škol od 11. března 2020. Toto pro všechny školy znamenalo zásadní změnu ve způsobu vzdělávání a dočasný přechod na distanční výuku, která spočívala v komunikaci
mezi učiteli a žáky prostřednictvím internetu. Poděkování patří i rodičům, za společné úsilí a součinnost s pedagogy při
výchově a vzdělávání svých dětí.
Přejeme všem kouzelné, slunečné léto, naplněné klidem a úsměvnou pohodou.
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Zábava, kultura a jiné radosti v době krize aneb zase se nadechneme…

Říká se, že nikdy nemáme říkat = NIKDY. Věřte mi,
že jestě nedávno bych ani já nevěřila tomu, že se
zruší dětem karneval, vystoupení pro maminky, setkání s našimi seniory a celkově se pozastaví veškeré kulturní i sportovní dění v naší obci.
Přišla situace, kterou nikdo z nás neočekával a ani
na ni nebyl připravený. Lidé byli zavaleni informacemi o smrtícím viru, který k nám zavítal odkudsi
z Číny a obrátil nám život vzhůru nohama. Někdo
přišel o zaměstnání, někdo se nemohl stýkat s blízkými a někdo si prožil jiné složité situace, které si
dosud neuměl ani představit.
Dobrou zprávou je, že se u nás našla spousta obětavých lidí, kteří se dobrovolně nabídli a snažili se
pomoci právě tam, kde bylo nutně potřeba. Děkuji tisíckrát všem, kteří obětavě šili roušky, pomáhali s nákupem léků
a potravin seniorům nebo jiným způsobem projevili svoji solidaritu. Viděla jsem kolem sebe spoustu obětavosti, solidarity, respektu i sounáležitosti a za to jsem Vám neskonale vděčná. Nyní se situace postupně uklidňuje, lidé se mohou
opět vídat s rodinou. Děti si mohou zase pohrát s kamarády a většina z nás se může vrátit do práce. Opět si můžeme
užít oběd v restauraci s přáteli.
Většinu kulturních akcí již nemá smysl pořádat, jelikož se vážou k tradici, či jinému ročnímu období. Vládní nařízení se
stále ještě mění a nikdo neví, co se bude dít třeba za týden. Rozhodli jsme se oslavu dne dětí – „Dětský den“ uskutečnit
v sobotu 29. srpna 2020 a spojit tuto akci s tradiční zábavou „Loučení s létem“. Pokusíme se letošním programem potěšit
nejen děti, ale i jejich maminky a naše důchodce, kteří také přišli o své setkání. Večerní taneční zábavou snad potěšíme
všechny, kteří si během dne nepřijdou na své.
Do té doby si užívejte léto, rodinu, přátele a vůbec všech maličkostí, které dělají obyčejný život neobyčejně krásným.
Zůstaňte ohleduplní ke svému okolí i při návratu do „normálu“. Zkuste si to! Vždyť to nic nestojí a může Vás to dokonce
velmi vnitřně obohatit. A hlavně buďte zdrávi na těle i na duši!!!
Vaše Terka Dašková.
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Svatba
Svůj vztah se rozhodli zpečetit a říci si společné „ANO“

Marcela Rosznyová
a
Jiří Draxler
v prostorách Obecního úřadu Horní Dvořiště v sobotu
dne 6. června 2020 ve13:00 hodin.

Štěstí, zdraví, spokojenost,
co víc Vám můžeme přát,
osud chtěl, ať jdete spolu,
měj ho ráda, měj ji rád.
Přejeme šťastné manželství naplněné
láskou a porozuměním…

10

Ze života "PENDLERA"
Po téměř 3 měsících se náš běžný život začíná vracet do normálních kolejí. Zažili jsme uzavření hranic, zákaz cestovat a volně se pohybovat. Z počátku jsem byl pro uzavření a kontrolu na hranicíh, neměl jsem problém vzdát se na nezbytně dlouhou dobu svobody,
pro ochranu ostatních.
Můj postoj se vlivem nepravdivých zpráv v medíích o stavu v zahraničí změnil. V některých případech začali naši politici šířit paniku,
strach a vymýšleli stále nová, nesmyslná opatření, která nebyla nijak odborně podložena a byla postavena pouze na snaze a práci
běžných občanů. Bylo nám nařízeno nosit roušku, ale kde je vezmeme nezajímalo nikoho. Zároveň se v médiích rozšířila dezinformace o nevhodném přístupu k nemoci v sousedních zemích.
Nemohu posoudit, jak se vyvýjela situace jinde, ale konkrétně v Rakousku jsme dostali při vstupu do obchodu roušku, rukavice
i desinfekci na požádání ihned po vyhlášení tohoto opatření. U nás na benzinové stanici ve Freistadtu jsme měli během jediného
odpoledne nainstalovaná plexiskla a podrobné informace, jak se chovat v práci, aby nedošlo k možnosti šíření viru. Lidé byli velmi
ukáznění, dodržovali odstupy, zákaz vycházení… A po prvních nepříznivých číslech se začala karta rychle obracet, i díky plošnému
testování. Začalo rychlejší rozvolňování bez tragických následků.
Přesto i přes velmi nízké počty nakažených, téměř vše se okamžitě hodilo na pendlery. Na lidi, kteří stejně jako ostatní jen dojíždějí do
zaměstnání, do oblastí s nižším počtem nakažených v poměru na počet obyvatel. Pendlerů, kterých je v ČR cca 65 tisíc, bylo pozitivně testovaných pouhých 20! A stejně jsme byli nuceni zůstat týdny zavření nedaleko od domova, bez možnosti vidět se s rodinou.
Přesto jsme byli šikanováni a odsuzováni za to, že pracujeme v zahraničí…
Prosím Vás, ověřujte si informace. Přemýšlejme a nenechme si ukrást naši svobodu a těžce vybojovanou demokracii pod rouškou
strachu. Pokusme se poučit z historie a nezapomínejme. Ať „Pravda a Láska vítězí nad lží a nenávistí“.
— RD —

Srdečně gratulujeme oslavencům
Stanislav Študlar
Jaroslav Kuboušek
Marie Švarcová
Zdeňka Maršánová
Marie Dunovská
Zdeňka Čížková
Anna Maršánová

89 let
86 let
84 let
75 let
75 let
75 let
70 let

(*17. 04.)
(*20. 03.)
(*07. 04.)
(*07. 04.)
(*09. 04.)
(*23. 06.)
(*10. 06.)

Po čem člověk nejvíc touží,
je to, ať zdraví ještě dlouho slouží.
Ať pohoda, štěstí a láska je s Vámi napořád,
to chceme Vám dnes ze srdce přát.
Vážení letošní oslavenci,
jak jistě víte, dlouhá léta je u nás tradicí osobní návštěva zástupců Sboru pro občanské záležitosti OÚ u Vás doma jako
výraz úcty. Předání gratulace a dárku u příležitosti Vašeho jubilea. Až do února 2020 jsme osobně přáli jubilantům, kteří
slaví 70., 75. narozeniny a po osmdesátce každý rok. Hezký důvod pro příjemné popovídání.
Bohužel vzhledem k aktuální situaci a opatřením vydaných vládou ČR, Sbor pro občanské záležitosti spolu s Obecním
úřadem Horní Dvořiště až do odvolání, ruší návštěvy u oslavenců. Každému, kdo letos dosáhne výše uvedeného věku,
bude neoficiálně předána dárková karta na nákup v prodejně COOP Jednota, která je platná v celém českokrumlovském
okresu. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.
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Myslet pozitivně a čas od času se od plic zasmát…
je teď mnohem důležitější než kdy dřív

„Divadla kvůli koronaviru odvolala premiéry… Nemohla by i vláda?“
„Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme 16 stroužků česneku. Sice to nepomůže, ale aspoň se k vám nikdo nepřiblíží.“

Český národ má jedinečnou schopnost dělat si legraci i z neveselých věcí. Typickým příkladem je i současná situace okolo
koronaviru.

„Dřív jsem kašláním skrýval prdění. Dnes prděním skrývám kašlání.“

„Kvůli zavřeným hospodám trávím už třetí večer s manželkou. Řeknu vám, je to docela fajn ženská s bezva názory.“

„To jsem zvědavý, jestli i nadále bude Česká pošta tvrdit, že nikdo
nebyl doma.“

„Nevíte někdo, jak dlouho nemám nikoho pouštět do bytu, když jsem
v karanténě? Manželka už dva dny buší na dveře a mě už to celkem
otravuje.“

„Poslední dva měsíce si umývám ruce tak důkladně, že se mi objevily
razítka z diskoték z roku 1990.“
„Pozor, pozor. Nevěřte všemu, co vám vláda hovoří: Říkali, že při nákupu stačí mít roušku a rukavice. Dnes jsem takhle šla, ale ostatní
měli i kalhoty a tričko.“

„Fakt jste si jistí, že zavřít spolu manžela a manželku na dva měsíce
doma sníží počet obětí?“
Odborníci se svorně shodují: „Pokud budou ještě dlouho zavřené
školy, tak rodiče najdou vakcínu dřív než vědci.“

Vážení čtenáři!

„Mládeži, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. Na ten možná
neumřete, ale na infekčním oddělení není Wi-Fi a to nepřežijete.“

Máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat, popřát,
zavzpomínat, připomenout…?

„Regály plné vína, ve vinotéce žádné fronty. Myslím, že lidé koronavirus podceňují. Co chtějí dělat zavření doma v karanténě jen s moukou?!“

To vše můžete prostřednictvím našeho zpravodaje. Své
příspěvky, vzkazy, informace, pozvánky, gratulace, inzerci…
odevzdejte, prosím v kanceláři Obecního úřadu nebo zasílejte na e-mail: obecnizpravodaj@email.cz

„Můžete si na ty roušky napsat jména? Když jdu s košem a potkám
souseda, tak fakt nevím, kdo mě zdraví!“

Informační zpravodaj – periodický tisk
územního samosprávního celku vydává
Obec Horní Dvořiště
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887,
Tel.: 380 747 912,
Vychází 6x v roce a je bezplatně dodáván
do všech domácností.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Náklad: 230 výtisků.
Evidenční číslo: MK ČR E 19945
Grafika a tisk:
Tiskárna Posekaný, Tel.: +420 602 177 947,
www.posekany.cz
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