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Číslo: 1/2020

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák

Hornodvořišťský masopust

Počestné právo
Masopust je období veselení se, hodování a pití. Někde se masopustu říká
fašank, vostatky nebo ostatky a znamená, že se hoduje ve dnech, které ještě ostaly před obdobím půstu. Období
masopustu začíná od svátku Tří králů
6. 1. do popeleční středy. Záleží na tom,
kdy jsou Velikonoce. Popeleční středa
a konec masopustního období je letos
26. února 2020.

Opět po roce jsme si užívali masopustní taškařici díky Masopustnímu spolku
Dolní Dvořiště v sobotu 8. února 2020
od 13. hodiny i na naší návsi.
K vydaření celé akce přispělo zimní slunečné počasí. V úvodu masopustní koledy se přišli „rychtář“ s „hejtmanem“
představit a požádat starostu o povolení koledy v obci.

„Vážený pane starosto obce Horní
Dvořiště, vzkazují Vám naši kamarádi pozdravovat, aby jste jim dovolil do
Vaší obce vstoupiti a na sud nebo dva
vykoledovati. To kdyby se Vám treﬁlo
do naší společnosti přijíti. Za všechny
Vám ručím, jen za matku a maškary ne.
Neboť co do huby vemou, to snědí. Co
na hubu dostanou, to si nechají…

Prosíme o Vaše laskavé povolení. Náš
Masopustní spolek má 50 – 60 členů –
masopustních kamarádů a působíme
v našich obcích již 11 let. Chtěli bychom
předvést naší originální staročeskou
koledu. Většina postav a předmětů
v naší koledě je spojena s biblickým příběhem o ukřižování Ježíše Krista. V koledě je nás čtrnáct, jako je zastavení na
křížové cestě. Koledu vede matka masopustu a cepem ukazuje, kudy se půjde
a kde uděláme kolečko pro hospodáře.
Matka má na zádech hodiny, které ukazují tři hodiny odpoledne. Čas, kdy Ježíš
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Kristus umřel na kříži. Dále má na sobě
panenku – malé dítě – symbol vzkříšení nového života. Koledu vede hejtman
a rychtář. Hejtman má symbolicky
v ruce kopí, kterým byl Ježíš probodnutý
na kříži. Dále je tady rychtář – mluvčí
koledy, který vyhlašuje, pro koho se budou tančit kolečka. Rychtář má v ruce
právo, které nám bylo na východě dáno.
Právo s pečetí – znak koledy, které je
rozříznuté na čtyři části, jako jsou čtyři
světové strany. Vysoké klobouky zdobené krepovými růžičkami. Růžičky na kloboucích znázorňují květy, které vykvetly
z každé kapky krve Ježíše Krista při jeho
ukřižování. Větvičky na klobouku symbolizují trnovou korunu, která mu byla
nasazena…“
„Vidím, že symboliku znáte.“ Masopustní koledníci získali tedy od starosty právo ke koledě. Celé odpoledne se tančila kolečka před staveními v Horním
Dvořišti na návsi, v České a Nádražní ulici. K tomu vyhrávala Jihočeská
muzika. Nechyběli napečené koblihy,
něco malého na zub a frťánky.

Večer se všichni setkali na maškarní
taneční zábavě v sále na nádraží.
— MB —

Veselice pokračuje na maškarním bále
Po odpolední veselici a tančení se koledníci v 17 hodin přesunuli na nádraží do sálu. Masky, koledníci i ne masky se setkali
na večerní maškarní tancovačce. Jihočeská muzika vyhrávala
k tanci a poslechu až do 21 hodin, kdy ji vystřídala kapela
BIG (Bejvalej IGelit).

Hlasující diváci opět ocenili skvělé a originální nápady.

Třetí místo získala maska: „Brouk – kůrovec“

Druhé místo obsadili: „Hipíci - květinové děti“
Občerstvení obstaral pan Karala a spol., a tak se tančilo
až do ranních hodin.

První místo získali a sladkou odměnu si odnesli:
„Hlavní hygienici s bojem proti viru H2O – suchý únor“
Srdečně děkujeme všem, kteří nám přispěli dárkem do tomboly.
Dík patří vlastně všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě.
Doufáme, že jste si všichni maškarní bál užili a budeme se těšit
na setkání s Vámi v příštím roce. — MB —

Při skvělé zábavě nechybí ani vyhodnocení nejlepších masek.
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Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště ze dne 17. 12. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
→ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích s účinností od 01. 01. 2020 a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od
01. 01. 2020. Starosta obce vypracoval a předložil zastupitelům obce v písemné podobě nové obecně závazné vyhlášky
č. 1/2019, o místních poplatcích (pes, veřejné prostranství)
a č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu. Dále informoval,
že vyhláška byla konzultována s pracovníky územního oddělení dozoru ministerstva vnitra. K vyhláškám se vedla rozsáhlá diskuse, ale nakonec se dospělo k závěru, že vypracované
vyhlášky není třeba nikterak upravovat, kromě přílohy, kde je
deﬁnované veřejné prostranství. Zda jsou uvedeny skutečně
všechny pozemky, či některé navíc.
→ cenu vodného na rok 2020 ve výši 30,75 Kč + pevná složka
vodného 560 Kč a dále cenu stočného na rok 2020 ve výši
43,33 Kč + pevná složka stočného 651 Kč – schválené ceny
jsou uvedeny bez DPH. Ceny vodného a stočného vzrostly
v pohyblivé složce. U vodného o 1,73 Kč a stočného o 1,38
Kč, celkem tedy 311 Kč. V pevných složkách vodného i stočného se cena navýšila u vodného o 50 Kč na rok. Nárůst cen
je způsoben především zvýšením cen energií, platů, ale hlavně
z důvodu nižšího odběru pitné vody.
→ min. ﬁnanční spoluúčasti 30 % - 40 % celkových nákladů
(dle žádostí) u žádostí o dotace z JČ kraje na rok 2020. Starosta obce informoval, že Jihočeský kraj vydal a zároveň i vyhlásil
DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ROK 2020. Bohužel první vlna žádostí o dotaci je vyhlášena už nyní a žádosti se musí podávat
v období od 02. 01. 2020 do 17. 01. 2020. Starosta navrhuje,
že by zažádal jako každoročně o dotaci na živou kulturu (dětský den), dále zažádat o dotaci na podporu sportu – výměna
střešní krytiny na sportovních kabinách. Určitě investiční dotaci na opravu obecního majetku: na hasiče – pořízení nového
DA, kde již máme 450 tisíc Kč z MV a z kraje můžeme obdržet
dalších 300 tisíc Kč a zkusit i na údržbu hasičské zbrojnice –
oprava střechy a komínu. Dále ze školství zažádat o dotaci na
plánovanou výměnu kotle ve škole, popřípadě Program obnovy venkova (POV). Žádosti do (POV) se podávají na krajský
úřad, kde je spoluﬁnancování min. 40 %, ale schválení dotace
je prakticky stoprocentní. Z tohoto důvodu by bylo vhodné
vybrat nějakou investiční akci. Starosta navrhuje využít dotaci
na pořízení nového sociálního zařízení ve školce a popřípadě
kotel ve škole.
→ mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši 15.000 Kč
za plnění mimořádných úkolů při konání kulturních akcí v roce
2019 a za zastupování hospodářky obce v její nepřítomnosti
→ dodatek č. 1 ke smlouvě k zajištění sběru odpadů ze dne
09. 03. 2015 s Technickými službami Kaplice spol. s.r.o.
→ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se SŽDC,
s. o. ohledně uložení sloupů veřejného osvětlení v Českém
Heršláku vedle komunikace směrem k nádraží. Akce je již rok
hotová a nyní se řeší vklad do katastru nemovitostí, dle požadavku vlastníka pozemků (SŽDC) při povolení stavby.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
→ informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
→ informace o vyhlášení dotačního programu Jihočeským
krajem na rok 2020
→ zřízení komise pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity, včetně
jejího personálního obsazení. Starosta seznámil zastupitele,
že k 01. 02. 2020 až 28. 02. 2020 zřídí komisi pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní
a vzdělávací aktivity ve složení (předseda – Bláhová Marcela
a členi Kreml Josef a Alexandr Roman st.). Tato komise vyhodnotí došlé žádosti o individuální dotace poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2020 a doporučí starostovi, či zastupitelstvu
obce ﬁnanční rozdělení dle platné směrnice 2/2019 pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní,
sportovní a vzdělávací aktivity.
→ rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 a 14 /2019. Jedná se o úpravu příjmů a výdajů dle skutečnosti u nevyčerpaných paragrafů, dále vyšší příjmy z daní a úprava rozpočtu v obecních lesích dle skutečnosti.
→ informaci o předání Betlémského světla a proplacení nákladů na setkání s rakouskými hasiči
→ informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce:
→ ukládá starostovi obce schválené Obecně závazné vyhlášky
č. 1 a č. 2 / 2019 bezodkladně vyvěsit na úřední desce obecního úřadu a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce na www.hornidvoriste.cz
→ ukládá starostovi zveřejnit schválenou kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2020 na úřední desce obecního úřadu
a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na www.hornidvoriste.cz
→ ukládá starostovi, aby zažádal o dotace na živou kulturu
(dětský den), o dotaci na podporu sportu – výměna střešní krytiny na sportovních kabinách, o dotaci na hasiče – DA
a údržba obecního majetku – hasičská zbrojnice, o dotaci ze
školství na výměnu kotle ve škole a žádost POV 2020 na akci
výstavba hygienického zařízení pro Mateřskou školku
→ neschvaluje realizaci projektu „Horní Dvořiště – parkovací
plochy u bytových domů“ v roce 2020. Starosta obce navrhl
zrealizovat v roce 2020 projekt „Horní Dvořiště – parkovací
plochy u bytových domů“. Dále navrhuje akci zaﬁnancovat
z úvěru, obec v nynější době nemá žádné pohledávky, půjčky,
úvěry vůči žádné bankovní instituci, tudíž si myslí, že získat
úvěr na předmětnou akci by neměl být problém. Samozřejmě
výše úvěru by korespondovala vysoutěženou cenu. K tématu
se vedla rozsáhlá debata, ze které vyplynulo, že jsou důležitější věci k ﬁnancování, než je zřizování nových parkovacích
míst.
→ doporučuje starostovi obce věnovat Charitě Kaplice ﬁnanční dar na činnost ve výši 3.000 Kč
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Společné výšlapy v novém roce 2020
Pokračujeme do Německého Heršláku, kde jsme prošli jednotlivá zastavení Křížové cesty a odtud zpět do Českého
Heršláku. Výšlap se opět vydařil a zanedlouho je organizován další.

Po „Kostelní“ směr Zulissen
V sobotu odpoledne 1. února 2020 na nás čeká trasa asi
8 km. Scházíme se u sochy sv. Jana Nepomuckého tentokrát na „Kostelní pěšině“ a společně odcházíme směr
Zulissen. Cílem je předem domluvená návštěva u pana Josefa
Weinzingera v Zulissenu, který se již přes dvacet let věnuje
sbírce historických předmětů.

Novoroční pochod
Stejně jako tomu bylo v minulých letech, tak i první odpoledne roku 2020 patřilo společnému výšlapu. Startovalo
se krátce po poledni v Českém Heršláku u sochy sv. Jana
Nepomuckého směr Klopanov.
Z další naplánované trasy vznikla „delší zkratka“ k zrekonstruovanému pilíři mostu koněspřežky nedaleko Rybníka
(viz. společné foto) a dále po již známé cestě zpět do Českého Heršláku.
Celkem asi 10 ušlých kilometrů za krásného zimního slunečného počasí zpříjemnily pauzy na občerstvení. Novoroční pochody lze u nás nazvat již tradicí, která je možná
motivována touhou vkročit do nového roku aktivně, jít se
provětrat do přírody, udělat něco pro své zdraví, zasmát
se a popovídat.
Důkazem je, že se letos dostavilo celkem 28 nadšenců všech
věkových kategorií. Přišlo snad nejvíce účastníků v historii.
Nejstarším účastníkem byla paní Krejčová st., nejmladším
čtyřletý Peťa Houdek, nejpočetněji byla zastoupena rodina
Lendackých – celkem sedm. Připojili se i přespolní z rakouského Helbetschlagu Monika s Hubertem a nechyběl ani záchranářský pes.
Zkrátka Nový rok byl pohodový, trochu sportovní, trochu
popíjecí, se spoustou zábavy, a tak by to mohlo být i po celý
rok 2020. Takže všichni, kdo tam byli a všem těm, kdo nebyli: příští rok NA SHLEDANOU!

Jeho soukromá muzejní sbírka, kterou má precizně instalovanou ve své stodole opravdu stála za zhlédnutí. Sbírka
obsahuje bohatou škálu předmětů, dokumentujících život
obyčejných lidí v nejbližším okolí.

Tříkrálový pochod
Podle rčení „jak na Nový
rok, tak po celý rok“,
jsme vyrazili vzápětí
na další společný výšlap.
V sobotu 4. ledna 2020
odpoledne se uskutečnil sraz opět v Českém
Heršláku.
S počtem cca 23 účastníků a opět zkratkou přes „hluboké lesy“ pochodujeme naplánovanou trasou, která má být asi 8 km, směr Kerschbaum.

Společné setkání se neslo ve velmi přátelské atmosféře.
Velké poděkování patří panu Josefovi a jeho rodině za přátelské přijetí i za výborné občerstvení.
Z Zulissenu vyrážíme zpět pozdě odpoledne přes Německý
Heršlák do Českého Heršláku, kde u Krejčů následovalo posezení a odpočinek po pochodu.
— MB —
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Směsný a objemný odpad do tříděného sběru vůbec NEPATŘÍ!

SKLO

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.

PAPÍR

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.

PLASTY

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 doma!!!).

Náklady na odvoz odpadu v roce 2019
PŘÍJEM

VÝDAJ

Komunální odpad

112 850 Kč

180 874 Kč

Tříděný odpad

68 640 Kč

160 132 Kč

Příjmy u tříděného odpadu je odměna za zpětný odběr obalů od EKO KOM

Náklady na veřejné osvětlení
ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

Spotřeba elektřiny

39 440

36 107

38 866

61 048

investice

609 229

793 265

447 637

893 236

Výměna a rozšíření veřejného osvětlení bylo provedeno na etapy a díky dotaci.
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Bulka - karbaníci se sešli po vánocích
Příznivci – hráči karet – si to „rozdali“ na vánočním turnaji v bulce 28. prosince 2019
v hospodě u Karalů. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 hráčů. Hlavním sponzorem
turnaje byli samotní hráči, každý přinesl něco malého do tomboly.
→ Prvenství si nakonec odnesl hostující Bohouš Svoboda (225 bodů).
→ Druhé místo zůstalo doma, když na něm skončil Michal Mati (196 bodů).
→ Bronz bral Lendacký Henrich st. (180 bodů).
Cílem všech bylo vyhrát. Nakonec, jako vždy, zvítězila dobrá nálada a radost
ze hry samotné. Všichni hráči s povděkem kvitovali nejen kvalitní organizaci celého
turnaje, ale i bezchybnou obsluhu a výborný guláš.

Dětský maškarní karneval
V sobotu 14. března 2020 v 15:00 hodin
V sále na nádraží
Vstupné: MASKY ZDARMA,
Ostatní: 15 Kč Dospělí: 30 Kč
Ve stánku si budete moci zakoupit
popcorn, cukrovou vatu a hračky.

Neváhejte a přijďte si užít odpoledne plné zábavy,
her i tance. Už se moc těšíme na hezké princezny,
rytíře, zvířátka, ...
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Cvičíme, přidejte se k nám!

Začít žít aktivněji můžete každý den. Vše je o píli, pokoře a chuti na sobě neustále pracovat. Cvičení na stanovištích
s cílem zpevnění postavy a posílení ochablých svalů zad, břicha, dolních i horních končetin, cviky na správné držení těla
a jak “udržet balanc” (s předchozím zahřátím a následným protažením svalů celého těla. Přidejte se do našich řad a udělejte něco prospěšného pro své tělo i mysl!

/ Karimatku sportovní obuv a pití s sebou. Vstup 20 Kč /
Bližší info na Tel.: 605 547 831
Cvičením obecně se zvyšuje imunita a posiluje zdraví. Je-li vaše tělo v pohodě, pak je i psychika.
Při cvičení necháte všechny starosti za dveřmi a odcházíte uvolněni a příjemně unavení.

Těšíme se na Vás!

Buďte ﬁt a cvičte s námi!
Každý čtvrtek od 18:30 hod.
Tělocvična ZŠ v Českém Heršláku
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Čím více budete číst, tím více budete vědět.
Dobrá kniha vám otevírá celý svět vědění už v nejútlejším věku. Díky čtení získají děti až o padesát procent větší slovní
zásobu než pouhým sledováním televize.
Naštěstí je stále dostatek těch, kteří by
chvíle nad knihou nevyměnili za nic na světě.
A dělají dobře. Kromě toho, že čtení zvyšuje kvalitu spánku, dlouhodobě prý pomáhá
i snižovat stres.
Mnohdy totiž zjistíte, že osudy hrdinů v knihách jsou někdy složitější než život váš.
Čtení je také nejlepším možným způsobem,
jak trénovat mozek a udržet ho v kondici až
do pokročilého věku. To už je dost dobrých
důvodů, proč číst a třeba i navštívit obecní
knihovnu. Za nízké zápisné si můžete půjčovat celý rok.

Obecní knihovna Horní Dvořiště v roce 2019 - několik informací o naší malé knihovně.
Stálý knižní fond měl ke konci roku 2019 celkem 2018 knih. V rámci výměnného programu jsou
k dispozici další knihy, které přiveze lektorka z Českého Krumlova. Jde většinou o nově vydané
né
romány, detektivky a zároveň knihy pro děti a mládež. K dispozici jsou rovněž dva časopisy - Květy
a Receptář. Knihovnu navštěvuje 50 registrovaných čtenářů, z toho 15 mladých čtenářů do 15 - ti
let. Celkový počet návštěv v loňském roce čítá 329 čtenářů.

Věděli jste například že…
„ … ve skutečnosti netušíme, jakou barvu měli dinosauři.“
„ … 4 z 5 lidí, kteří se dožijí 100 let, jsou ženy. “
„ … třetina veškeré prodané zmrzliny má vanilkovou příchuť.“
„ … až do roku 1660 měly hodiny pouze jednu ručičku.“
„ … žádný kus papíru nelze složit na polovinu více než 7 krát. Nevěříte? Vyzkoušejte.“
„ … lidé čtou z obrazovky o 25 % pomaleji než z papíru.“
„ … havajská abeceda má jen 12 písmen“
„ … arabské číslice nevymysleli Arabové, ale obyvatelé Indie a Hinduisté“
„ … olympiáda v roce 1912 byla poslední Olympiádou, na které byly zlaté medaile skutečně ze zlata.“
„ … ve vzdálenosti 33 světelných let od Země se nachází exoplaneta tvořená hořícím ledem.“

K zamyšlení – napsáno životem
Subjektivní otylá a nemocná keltská svoboda Bohemiae všech bez povinnosti a odpovědnosti ke svým činům
„…a když ten sousedův pitbul skočil s divokým štěkotem z křoví v lese přímo na rameno a krk mého syna a zakousl
se mu do tváře jeho obličeje a kus tváře mu svými zuby vytrhl a vyrval z obličeje s ohavnou jizvou do konce jeho života
a soused a vlastník psa s ním v lese na procházce bez obojku na volno to komentoval lehkoživnými, neodpovědnými
slovy, že můj syn neměl běhat po lese v rámci fotbalového tréninku, ale jen tiše chodit, jako normální slušní lidé chodí
lesem jako turisté či houbaři, jinak by ho ten jeho hodnej pes ze strany z křoví nikdy nenapadl, musel jsem ho proto
dát k soudu, když jsme se jako sousedé nedomluvili, a já vysoudil na něm se svým advokátem padesát tisíc korun
za dva roky ze zákona, ale stálo mě to se vším všudy jako otce dvojnásobek, tedy sto tisíc…., a to je tedy to naše keltské
postbolshevické právo…“ pravil kastelán hradu a zámku R…. a otec svého sedmnáctiletého zohaveného syna v tváři
na celý jeho dlouhý život…. — František Tripes —
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Živý betlém 2019

Cestují mnoho dní na velbloudech přes hory, pouště a planiny sledujíc hvězdu, která jim ukazuje správný směr. Když
v Betlémě najdou Ježíše v jesličkách, hluboce se mu ukloní,
dají mu vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Již po osmé jsme se poslední adventní neděli sešli, abychom si připomněli prastarý příběh o narození Ježíše
Krista. Náves se halí do tmy a diváci se ocitají před více
než 2000 lety v Nazarethu, kde žije Marie, mladá panna,
zasnoubená s Josefem, židovským tesařem.

Snad se nám alespoň trošku podařilo naladit vánoční atmosféru a potěšit diváky, kteří se vydali na náves. Pokaždé
se snažíme představení alespoň trošičku pozměnit, letos
to bylo rolí vypravěče, jíž se statečně ujala děvčata Nekužovi. Také jsme v našich řadách přivítali nové herce – neherce.

Jedné noci ve snu navštíví Marii anděl Gabriel. Oznámí jí
radostnou novinu, že porodí Božího Syna a dá mu jméno Ježíš. V posledním měsíci těhotenství se Marie spolu
s Josefem vydávají na dalekou cestu do Betléma na sčítání
lidu, nařízené králem Herodem.

Veliké DÍKY patří všem účinkujícím, nejen za představení
v naší obci, ale i v Dolním Dvořišti a Kaplici – nádraží, kde
jsme také sklidili nemalý úspěch. Opět děkuji všem, kteří
podali pomocnou ruku při přípravě představení, pánům
kulisákům za krásný betlém na návsi, divákům za jejich
přízeň.
— Monika Kremlová —

Když konečně dojdou do cíle, nepodaří se jim najít místo,
kde by složili hlavu. Dobrým lidem se jich zželí a zavedou je
do malého chléva. V noci Marie porodí syna a nad městem
Betlémem se objeví zářící hvězda.

Osoby a obsazení:
Josef: Pavel Dolný, Marie: Martina Krejčová Archanděl
Gabriel: Monika Kremlová, Andílci: Beata Anna Dašková,
Aneta Šístková, Denisa Lexová, Emma Tymková, Pastýři:
Jaroslav Lendacký ml., Martin Šístek ml., Michal Mati ml.
Sousedky: Renata Lendacká, Alexandra Dolná, Tereza
Dašková, Olga Řeháčková, Martina Štoudková Hostinská:
Marika Dvořáková, Hospodská: Anna Ďurková, Vojáci: Marek
Chalupník, Vladimír Pecha Tři králové: Luboš Kreml, Zorka
Papalová, Pavel Ďurkov, Herodes: Radim Nekuža Příběhem
provázely: Marie a Erika Nekužovy Hudba a zpěv: Henrich
Lendacký, Jaroslav Lendacký, Dominik Lendacký, Hra
na violoncello: Denisa Lexová, Flétna: Adriana Lendacká
Režie: sami účinkující, Kulisy – Betlém: Pavel Dolný, Luboš
Kreml, Pavel Ďurkov Kostýmy: Monika Kremlová, Anna
Ďurková Občerstvení připavily a podávaly: Alexandra
Dolná, Monika Kremlová, Tereza Dašková, Renata Lendacká,
Anna Ďurková, Martina Krejčová, Marcela Bláhová, Michaela
Německá

V nedalekých polích pastýři nahánějí svá stáda ovcí, znenadání se u nich objeví anděl, obklopený jasným světlem
a zvěstuje jim radostnou novinu: „narodil se vám spasitel
a vykupitel - Ježíš Kristus.“
Poté pastýři zamíří k Betlému, kde najdou chlév a v něm
děťátko ovinuté v plenkách. Noviny o zázračném dítěti, které se mělo stát Spasitelem světa, se brzy rozšířily.
I na východě se objevila zářící hvězda. Vidí ji Tři králové –
Kašpar- mladý král z Tarsu, Melichar – starý muž s plnovousem – král Arábie, Baltazar – král Etiopie. I pro ně je to
znamení a vydávají se na cestu za Spasitelem.

Spolek ochotných dobrovolníků z. s.
Všem spoluobčanům dáváme na vědomost, že jsme založili „Spolek ochotných dobrovolníků z. s.“ Účelem našeho
spolku je pořádání kulturně společenských a sportovních
akcí pro dospělé a hlavně pro děti a mládež v Horním Dvořišti, Českém Heršláku, ale i pro občany okolních obcí. Náš
spolek je řádně zapsán ve Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Spolek má v současné
době 27 členů. Rádi mezi námi přivítáme každého, kdo má
zájem a chuť podílet se na organizaci a přípravách akcí pro
děti i dospělé, jako jsou např. Dětský den, Karneval, Lampionový průvod a Pálení čarodějnic, Živý betlém a další.
Případní zájemci o členství se mohou přihlásit u členů výboru spolku a to: Monika Kremlová – předseda, Alexandra
Dolná – místopředseda, Anna Ďurková – člen výboru, pokladník. Těšíme se na vás! — Monika Kremlová —
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Tříkrálová sbírka 2019

Ve dnech od 4. 1. do 6. 1. probíhala v Kaplici a okolí Tříkrálová sbírka 2019. Této sbírky se zúčastnilo celkem 148 dobrovolníků, k teří pomáhali s ochotou a s nadšením celý víkend.
V Horním Dvořišti do ulic vyrazila jedna skupinka králů – Věra Ďuráková, Marek Tymko, Nikola Suchanská pod vedením
pana Jiřího Řimnáče. Za jejich ochotu, věnovat nám svůj volný čas, byl všem koledníkům i vedoucím předán drobný
dárek. Místní lidé koledníčky odměňovali vřelým přivítáním a sladkostmi, které pro ně měli připravené. Zároveň bychom
rádi poděkovali místnímu pohostinství na náměstí, které pro koledníky připravilo zázemí a občerstvení.

Během letošní Tříkrálové sbírky se podařilo v Horním Dvořišti vybrat částku 2.918,– Kč
Celkem se na kaplicku vykoledovala rekordní částka 200.329 Kč.
Letos poputuje výtěžek ze sbírky na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice poskytovaných osobám žijícím
v Kaplici a přilehlých obcích, a to především na:
→
→
→

zajištění provozních nákladů Charitní pečovatelské služby
rozvoj práce s mládeží v Nízkoprahových zařízeních
zvýšení dostupnosti služeb pro osoby se zdravotním postižením

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nám otevřeli dveře a přispěli. Velké díky patří koledníkům a vedoucím!
Tým Charity Kaplice

Procvičte si sudoku
Sudoku
Puzzle

1

Sudoku
1 4 2
9
5
Puzzle
7
4
8 29
8
5
2 4
2
4 8
3
1 2 6
8
7 2 9 4 1
5
2
6
2 8
9 4 1
7 9 1
8 5 3

1
5 7 3 1
4
8 1 5
8
5 6 4
4 6
3
9
9

9 4 7 Sudoku
5
Puzzle
4
2
5 3 1
8
6 7 3 4
1
7
9
2
9
1
7 6
4

Správné řešení najdete na poslední straně.
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5 6
4
1
4
2
8 9
8 3
2
1

4 9 8
1
2 6 5
8
6
9 2 1
3
1
3 4
7 5
2
9
8
5

2
4
5
8
6
1

Ohlédnutí do historie
Pivovary v Horním Dvořišti
Vilém z Rožmberka udělil v roce 1577 městečku Horní Dvořiště
právo varné, aby „bílé a ječné pivo pro vlastní potřebu mohli
vařiti…, z čehož šedesát kop míšenských grošů ročně vrchnosti odváděti musejí.“ Již před rokem 1577 se „podomácku“
v Horním Dvořišti pivo vařilo.
Rožmberská práva stvrdila v roce 1623 i Marie Magdalena
Buquoyová, která se stala v Horním Dvořišti novou vrchností, která zde vydržela nejméně do roku 1850. Pivovar
patrně již od svého založení stával uprostřed návsi, kde byl
součástí radničního domu s hostincem, kde se čepovalo
místní pivo. Byl to malý pivovar, který měl roční výstav 200
až 250 hektolitrů piva. Na počátku 18. století byl zařízen
na var čtyř a půl sudu, což zhruba odpovídá dnešní hodnotě
jedenácti hektolitrů horké mladiny. V průběhu 18. století,
v letech 1738 a 1772, Horní Dvořiště dvakrát vyhořelo
a s ním i pivovar. V roce 1860 vystavoval „obecní“ pivovar
v Horním Dvořišti ročně 800 hektolitrů piva, když na každou várku se uvařilo 17 hektolitrů piva.

Nebýt Pavla Jakla určitě bych ani netušil, že svůj pivovar
měl i Český Heršlák. Prvého dubna 1694 prodává statek
a „rytířské sídlo“ na jediný rok Filip Jakub Johannu Ernstovi.
V kupní smlouvě se mimo jiné uvádí i „pivovar se sladovnou.“
V letech 1710 až 1712 je tento pivovárek uváděn s ročním
výstavem šedesáti hektolitrů piva. Tato produkce je uváděna
i v polovině 18. století.

Obec pivovar pronajímala a pivovar byl uváděn jako ručně
zařízený provoz. Na velikosti ročního výstavu měla vliv nejen
koňská, ale především parní železnice, která procházela
poblíž Horního Dvořiště. Pivo se v té době prodávalo i do
blízkého Rakouska.

Bohužel jeho závěr je opředen hlubokým nedostatkem informací. Víme jen, že zánik pivovaru v Českém Heršláku
byl nejpozději v polovině 19. století.

Sládkem a nájemcem pivovaru v Horním Dvořišti byl v roce
1880 Kašpar Tobisch. Následně však ještě před koncem
19. století obecní pivovar v Horním Dvořišti zanikl. Zdá se,
že příčinou bylo úmrtí sládka, jehož život končí v roce 1886.

— Zdroj: © František Schusser —

Gratulujeme oslavencům
Blažena Havelková
Antonín Vaněk
Jan Korch

82 let
81 let
70 let

(*23. 02.)
(*14. 12.)
(*23. 01.)

Ať štěstí na každém
Vašem kroku číhá,
ať anděl Vás stále hlídá,
ať co nejvíc ve Vaší tváři,
pohoda, smích a radost září.

Foto pivovaru z věže kostela, z boku je vidět označení radnice. /r. 1929/
Pivovar stával uprostřed obdélníkového náměstí a tvořila
jej jednopatrová budova „stodolovitého charakteru a velice obstarožního vzhledu.“ Nízkou valbovou střechu přerušovalo několik komínů, včetně pivovarního. Pivovar prý
míval hluboké podsklepení. Celý objekt byl kolem roku
1980 zbořen. Pivovar sloužil až do své likvidace jako hasičská zbrojnice a garáže pro osobní auta.

Srdečně gratulujeme!!!
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají

Řešení sudoku ze str. č. 10

Dne 10. března 2020 uplyne 14 let od úmrtí naší maminky paní Marie Pšenkové.
Děkujeme Vám všem, kteří jí společně s námi věnujete tichou vzpomínku.

Sudoku Puzzle 1 Solution

1
7
8
2
9
5
4
3
6

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vážení čtenáři!
Máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat, popřát,
zavzpomínat, připomenout…?
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9
1
3
8
5
2
7

2
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4
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8
4
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5
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6
1
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7
8
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9
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3
6
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4
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1
9
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8

5
4
8
9
7
2
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3
5
8
1
9
4
2
7
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2
7
4
5
8
6
9
1
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Sudoku Puzzle 2 Solution

1
5
6
2
3
7
4
8
9

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

Poplatek ze psů
Předmětem místního poplatku ze
psů je držení psa, který je starší třech
měsíců. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na katastrálním území
obce Horní Dvořiště.
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Sudoku Puzzle 4 Solution

5
9
2
3
1
8
6
4
7

Sazba poplatku pro rok 2020 zůstává nezměněna. Za prvního
psa 200,– Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,– Kč. Splatnost poplatku je k 31. 03. 2020.

Jednota v Horním Dvořišti informuje
V případě omezení provozu z důvodu přerušení dodávky
elektřiny, je možno v místní provozovně Jednoty zakoupit
pečivo.
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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.
Náklad: 230 výtisků.
Evidenční číslo: MK ČR E 19945
Graﬁka a tisk: Tiskárna Posekaný, Tel.: +420 602 177 947, www.posekany.cz
Příspěvky nejsou redakcí upravovány.
Uzávěrka 2. čísla v r. 2020: 15. 04. 2020
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