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Číslo: 6 / 2020

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nastala doba radostného očekávání, rozjímání, tradic a
zvyků. Nastal adventní čas. Společně, slavnostně a mile jsme jej letos nepřivítali v naší obci na návsi první adventní nedělí při rozsvícení vánočního stromu
na návsi. Za zvuku koled a s vůní punče se nesejdeme u akce Živý betlém. Mikuláš s čerty
si krizovou situaci ovšem vyřešili šalamounsky, ale o tom se dočtete na dalších stránkách.
Letošní rok nám dost ostře naznačil, že žijeme ve světě, kde jedinou jistotou je, že žádná
jistota není. Každý občas zažívá krizi. Jsou přirozenou součástí života. Přicházejí a zase
odcházejí. Tak to prostě je. Krize ovšem nemusí znamenat konec. Právě naopak. Krize
může být šance pro nový začátek.
Do nového roku si přejme, ať jsme zas o kousek blíže ke své podstatě. Jestli si chcete své
předsevzetí do nového roku někam zapsat, stačí si vyvěsit Komenského etické desatero,
které je přílohou zpravodaje. Držme si palce, abychom zvládli dělat svět lepší co nejdéle.
A když se to nepovede, zkusíme to znovu nebo jinak!
Kouzelné vánoční svátky, mnoho štěstí, pohody a hlavně zdraví v novém roce 2021
přeje zastupitelstvo obce Horní Dvořiště.

Vánoční přání starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám srdečně poděkoval za vzájemnou spolupráci v roce 2020.
V roce v mnohém výjimečném, mimořádně turbulentním, módně vyjádřeno
naprosto bezprecedentním. V roce, v němž ani Vánoce nebudou stejné, jako ty,
na něž jsme byli dosud zvyklí.Právě se nacházíme v další fázi koronavirové krize, jejíž
konec, ekonomické a další důsledky jsou stále jen těžko odhadnutelné.
Konec roku máme tradičně spojen se zvolněním pracovního tempa a chvílemi, které
trávíme se svými blízkými. Především Vánoce jsou obdobím pro setkání rodin a návštěvu
našich blízkých, na něž jsme často během roku neměli příliš mnoho času. Věřím, přeji si,
že i přes různá nařízení, omezení to budou svátky pohodové, plné radosti a štěstí.
Vážení spoluobčané, jménem svým, vedení obce i všech zaměstnanců
obecního úřadu Vám přeji, aby Vaše prožití vánočních svátků bylo klidné a
radostné a nový rok 2021 byl plný příjemných událostí, spokojenosti, tolerance
a hlavně zdraví.
KEMÉNY Zdeněk – starosta obce
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Vánoční strom na návsi se letos
rozzářil potichu
Kdo nikdy v lese nehledal, neuvěří!!!! Vůbec není snadné
najít v lese vhodný strom, který by v období adventu zdobil naši náves. Díky laskavosti pana Klimeše a manželům
Malechovým, kteří poskytli strom ze své zahrady, máme
na návsi krásný smrček. Srdečně děkujeme!!!
Už řadu let se scházíme v první adventní neděli, která letos
připadla na 29. listopadu, abychom byli společně u rozsvícení vánočního stromu a za zvuku koled a vůně svařáku
si vychutnali předvánoční atmosféru.
Letos tomu bylo zase jinak. Žádné společné setkání
se nemohlo konat. V šerém podvečeru první adventní neděle
se vánoční strom na návsi rozzářil v tichosti.
-MB-

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva
obce Horní Dvořiště ze dne 10. 12. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ѽ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. na uložení
zemního kabelu NN v pozemku parc. č. 2620/1 v k. ú.
Horní Dvořiště za úplatu 2 000,- Kč bez DPH
Ѽ cenu vodného ve výši 33,43 + pevná složka vodného
560,- Kč a dále cenu stočného 43,42 Kč + pevná složka
stočného 651,- Kč – schválené ceny na rok 2021 jsou
uvedeny bez DPH
Ѽ mimořádnou odměnu zástupcům jednotlivých
inventarizačních komisí, včetně zastupitelů obce
Ѽ rozpočet na rok 2021 v celkové výši příjmů 11 900 000,Kč, celkových výdajů 13 900 000,- Kč a financování ve
výši 2 000 000,- Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty závazné
ukazatele pro příspěvkové organizace obce, a to pro
Základní škola T.G.M. a Mateřská Horní Dvořiště p. o.
ve výši 1 300 000,- Kč, Závodní kuchyně Horní Dvořiště
p. o. 700 000,- Kč a neinvestiční transfery spolkům
150 000 Kč. Sociální fond má stanoveny celkové
příjmy 32 000,- Kč a celkové výdaje ve výši 32 000,Kč. Fond financování a obnovy vodohospodářského
majetku obce ve výši 120 000 Kč, finanční rezerva,
která nepodléhá rozpočtové skladbě
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Ѽ schvaluje min. finanční spoluúčasti 20% - 40% celkových nákladů (dle žádostí)
u žádostí o dotace u JČ kraje na rok 2021, včetně příslušných rozpočtových
změn místní Program obnovy venkova na roky 2021 – 2030
Ѽ mimořádnou odměnu starostovi obce za plnění mimořádných úkolů v měsících
03 až 06 / 2020, tj. v období, kdy kromě své funkce, vykonával i funkci
hospodáře obce
Ѽ dočasné zřízení pracovního místa na zimní údržbu, údržbu veřejné zeleně, práce
v lese a práce s motorovou pilou od 01. 01. – 30. 04. 2021
Ѽ stávající počet zaměstnanců OÚ

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Ѽ informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
Ѽ projekt těžební a pěstební činnost v obecních lesích na rok 2021, tak jak ho
vypracoval OLH p. Žufa
Ѽ rozpočtové opatření č. 10, 11, 12 a 13 /2020
Ѽ informaci o přípravách na inventarizaci
Ѽ informaci o vyhlášení dotačního programu Jihočeským krajem na rok 2021
Ѽ zřízení komise pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity, včetně personálního obsazení předsedy
komise
Ѽ informaci o personálním obsazení OÚ
Ѽ dokument, který předložil zastupitel Ing. Radek Frk
Ѽ informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce:
Ѽ ukládá starostovi zveřejnit kalkulaci vodného a stočného na rok 2021 na úřední desce obecního úřadu a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce na www.hornidvoriste.cz
Ѽ ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré podklady a sestavy pro inventarizaci dle příkazu starosty
Ѽ ukládá starostovi, aby zažádal z vyhlášeného dotačního programu Jihočeským krajem na rok 2021 o dotace na živou kulturu (dětský den), o dotaci na
podporu sportu – výměna střešní krytiny na sportovních kabinách, o dotaci
na hasiče – údržba obecního majetku – hasičská zbrojnice, z POV 2021 na akci
– rekonstrukce bytu nad poštou, či v základní škole - výměna stávajícího rozvodu topení, včetně radiátorů nebo výměna zbytku VO v ulici Lázeňská a náves
v Horním Dvořišti
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Mikulášská nadílka se vydařila
domovech. Děti, které chtěly nadílku a vidět Mikuláše
s čerty a anděly, daly spolu s rodiči za okno nebo před
dům svíčku, malé světýlko. To bylo pro Mikuláše znamení,
kde se má zastavit a pozdravit malé nezbedy zamáváním.
Nadílku jim pak andělé nechali v připravených košících nebo
miskách za dveřmi. Našlo se pár odvážlivců, kteří vyšli ven
před dům i po setmění, aby se s mikulášskou družinou
setkali osobně. Malý hodný čertík je pro štěstí nechal sáhnout na svoji metlu.

Tradičně 5. prosince chodí do naší školy a školky Mikuláš
se svojí družinou. Letošní návštěva však byla trošku jiná.
Jelikož letošní svátek svatého Mikuláše vycházel na neděli,
školu navštívili již v pátek 4. prosince. Celá družina nadpozemských bytostí byla zahalena do roušek, i přesto děti
netrpělivě čekaly na jejich návštěvu.
V mateřské škole si čerti moc neužili. Našlo se sice pár nezbedných a vystrašených dětí, všechny však slíbily nápravu a poslušnost nejen ve školce, ale i doma u rodičů.

Mikuláš se svojí družinou byl rád, že alespoň takhle
se mohl s dětmi setkat a udělat jim malou radost. Již nyní
se těší na setkání v příštím roce.

Do školní třídy vtrhnul čert jako velká voda. Školáci však
byli připraveni, namalovali pro Mikuláše obrázky a čertům
vzali vítr z plachet. Poté následovala rozprava jednotlivých žáků s Mikulášem, každé dítko zarecitovalo básničku
nebo zazpívalo písničku.

Děkuji tímto vedení obce za připravenou nadílku, panu
L. Kremlovi, paní A. Dolné, Z. Papalové, M. Píchové a panu
T. Maršánovi za pomoc při mikulášské nadílce.

Všechny děti přislíbily zlepšení svého chování a čerti opět
odešli s prázdným pytlem. Po rozdané nadílce se „svaté
i nesvaté“ bytosti rozloučily a školu opustily

Monika Kremlová

5. prosince za soumraku nebeské i pekelné bytosti vyrazily
na obchůzku naší obcí. Bohužel letošní pandemická krize zasáhla i do tradiční návštěvy Mikuláše u dětí v jejich

P.S. Za rok, doufám, že v lepších časech, se opět těšíme
na shledanou.
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Připojme se ke Komenského nadčasové vizi a udělejme svět lepší!
15. listopadu uplynulo 350 let od úmrtí učitele národů – Jana Amose
Komenského
Při této příležitosti vznikl Projekt Komenský 2020, jehož cílem je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím,
předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci a přizvat tak žáky, studenty a celý národ k navázání a dokončení
Komenského Porady o nápravě.

V rámci Projektu Komenský 2020, ke kterému se připojila i naše ZŠ T.G.M.
v Českém Heršláku a díky paní ředitelce Mgr. Leoně Vejsové a paní učitelce
Mgr. Tereze Daškové byla u kostela v Horním Dvořišti a před ZŠ v Českém
Heršláku v listopadu 2020 instalována komiksová životopisná výstava o osudech tohoto geniálního pedagoga a filozofa. V současné době je ke zhlédnutí
v budově základní školy.
Vzdělání pro všechny! Tak zněla hlavní myšlenka významného českého pedagoga a spisovatele Jana Amose Komenského. Učitel národů se zasloužil
o vydání pokrokových učebnic a výrazným způsobem posílil význam české
vzdělanosti.
„Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště
pak slov a činů. Buď milý ve tváři a zdvořilý ve způsobech, pravdomluvný ústy,
vroucí a upřímný srdcem.“
Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva.
Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také
docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil
vizi a cestu k proměně společnosti. K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého
porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.
Biskup Jednoty bratrské, přezdívaný Učitel národů, zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu.
I přesto, že zažil odloučení od vlasti, ztrátu rodičů, manželek a dětí při morové epidemii i utrpení třicetileté války,
nepřestal ani ve stáří věřit v lepší budoucnost. Je pohřben v Naardenu - jeho památník je pod ochranou České republiky.
Sledování politického a duchovního vývoje Evropy a tvůrčí úsilí jej neopustilo do posledních chvil jeho života. Zemřel
uprostřed práce na nedokončeném největším díle ve věku 78 let. Porada o nápravě lidstva stále čeká na dokončení.
= Přijmeme výzvu? =
-MB-
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Něco málo z Komenského myšlenek k zamyšlení:
„Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.“
„Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.“
„Především je třeba vytyčiti si vysoký cíl, vyhýbati se zahálce, nezoufati v nehodách a nikdy
neklesati na mysli.“
„Všichni na jednom divadle velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče, celé
lidské pokolení jest z jedné krve, jedna rodina, jeden dům.“
„I při nejlepším předsevzetí chybiti se může.“
„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati
je vlastnost povah vznešených.“

Jubileum oslavili
Bolebruchová Věra
Kollárová Alžběta
Vaněk Antonín
Palečková Růžena
Kameník Josef
Bolebruch Miloslav

85 let
82 let
82 let
80 let
80 let
65 let

(* 03. 11.)
(* 26. 11.)
(* 14. 12.)
(* 24. 11.)
(* 13. 12.)
(* 09. 10.)

Rok za rokem nám tu běží,
zastavit jej lze jen stěží.
Vrátit však nejde nic,
tak přejeme Vám let ještě víc
a k tomu spokojenost, osobní
pohodu a hlavně pevné zdraví.

Srdečně gratulujeme k narození miminka
Matyáš Karala

(* 1. 11. 2020)

Přejeme, aby Vám Matyášek rostl do vnitřní i vnější krásy.
Na svět ať se dívá zvesela i když nehraje každý den kapela.
Vždy, než půjde spát, proberte svůj den, zda láskou
byl naplněn!
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Omluva manželům Šnobrovým a panu Romofovi
Před několika lety jsem napsala nehezkou kritiku na chov dobytka v obci a okolí. Nebyla jsem tehdy psychicky v pohodě
a byla jsem paranoidní. Nechala jsem se unést zlobou a vylila jsem si vztek na těch, kteří za to nemohli. Vím to už dlouho,
že jsem tehdy neměla pravdu, ale pýcha mi nedovolila se omluvit. Teď už čas uzrál a tímto se omlouvám za nemístnou
a nepravdivou kritiku.
Štěpánka Ernekrová
Česká, Horní Dvořiště,
Tel.: 607 891 116, e-mail: Rostislav.Ernekr@seznam.cz

O povinném přerozdělování migrantů napsal senátor Tomáš Jirsa
ke změně myšlení. Nepřítel musí být jasně identifikován:
je to islamismus, salafismus, Muslimské bratrstvo, tento politický islám, který je novým fašismem,“ zdůraznil
Manuel Valls.
Poté, co nám dva vrcholní a nezpochybnitelní francouzští představitelé popsali důsledky nezvládnuté multikulturní politiky a hrozby, které islamismus v druhé
a třetí generaci evropských muslimů představuje
pro francouzský sekulární stát, přichází vedení Evropské unie s novými plány na přerozdělování nelegálních
migrantů. Vedení EU tento plán nazývá „kompromisem“,
kdy si můžeme vybrat, zda budeme nelegální migranty
přijímat či se finančně podílet na jejich vracení do zemí
původu (!). A prý pouze za krizového stavu nám budou
migranti přiděleni podle oprášených kvót.
Situace je tedy taková, že nám na jedné straně lídři
Francie ukazují, kam vede multikulturalismus a požadavky politického islámu, na druhé straně nás opět nutí
„v krizovém stavu“, který například v Řecku trvá řadu
let, nelegální migranty přijímat. Vidíme v západní Evropě, že naprostá většina migrantů z muslimského světa
si v genetické výbavě přináší antisemitismus a vnitřní
přesvědčení o nadřazenosti islámu jako o nejlepším náboženství světa.
Važme si toho, že je česká muslimská komunita malá,
asimilovaná a respektuje české zákony. Česká republika
má kvalitní a funkční azylový systém, který umožňuje
komukoli, kdo chce s námi žít, požádat o azyl. Nejsme
xenofobní národ, v Česku s námi žijí desetitisíce Slováků, Vietnamců, Ukrajinců či Rusů. S ohledem na situaci
politického islámu v zemích bývalé západní Evropy však
musíme návrhy Evropské komise důrazně odmítnout.
Evropská unie se musí soustředit ne na přerozdělování
či vracení nelegálních migrantů, ale na ochranu vnějších
hranic EU, kde jsme připraveni potřebnou evropskou
solidaritu poskytnout.

V únoru letošního roku přednesl francouzský president
Emanuel Macron v Mulhouse/Mylhúzách ve francouzském regionu Alsasko zásadní projev o negativním vlivu
islamismu na francouzskou společnost, resp. o negativních zahraničních vlivech na francouzskou muslimskou
komunitu.
Podobných varování zažila Francie a celá západní Evropa
již mnoho. Mnoho politiků, politologů a sociologů řadu
let varuje, že ve Francii žije cca osm milionů lidí, kteří
upřednostňují islám před hodnotami republiky, jejichž
sílící nábožensko-politické požadavky směřují k rozkladu společnosti a jejích hodnot. Stejná jasná slova však
zazněla z úst prezidenta poprvé.
Macron ve svém únorovém projevu mimo jiné oznámil
zásadní omezení programu, během něhož ročně přicházelo do Francie tři sta tzv. „detašovaných imámů“, tedy
znalců koránu z Alžírska, Maroka, Tuniska a Turecka. Od
roku 1977, kdy tento program vznikl, se ve Francii vystřídalo více než deset tisíc těchto imámů (!). Tito imámové,
kteří mnohdy nemluví francouzsky, vyučují v segregovaných školách muslimské děti islám a dějiny islámské
civilizace. Macron to výstižně nazval „konzulární islám“.
Výsledkem mimo jiné je, že ve Francii vzniklo mnoho
uzavřených společenství, čtvrtí a oblastí, kde se nemluví francouzsky a kde je místo zákonů uplatňován islám
a šaría. Prezident Macron přiznal „ztracenost“ těchto
území a ohlásil oficiální program na jejich “znovuovládnutí” či “znovudobytí”.
Minulý týden vyzval bývalý francouzský socialistický
předseda vlády Manuel Valls francouzský stát a celou
společnost, aby jasně identifikovaly hlavního nepřítele,
kterým je islamismus. "Je to celá francouzská společnost, kterou džihádisté považují za prioritní cíl, zvláště pak ty, kteří ztělesňují boj proti politickému islámu.
Je to netolerovatelné a vyžaduje to vzepjetí. Musíme jasně označit islamismus za nepřítele a výzvu začátku století,“ dodává bývalý premiér vlády prezidenta Françoise
Hollanda. "Společnost se rozvolnila, zvykli jsme si na násilí nebo virulentní antisemitismus na sítích. Vyzývám

Tomáš Jirsa

7

Tvoří se vám doma plíseň, aneb co dokáže odhalit termovizní kamera
venkovní teploty pod bodem mrazu nebo alespoň
kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit
či chcete změřit váš dům
termovizní kamerou, využijte bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu!
Můžete si vybrat, zda vám
stačí provést termovizní
měření a snímky ukázat na
displeji infrakamery a okomentovat.

Nevyhazujete zbytečně peníze oknem?
A to doslova …
možná vám okna řádně netěsní nebo chybí kus izolace
tam, kde by měla být. Právě teď, s klesajícími venkovními
teplotami, nastává nejvhodnější období pro využití infrakamery.

Pokud potřebujete z měření písemný výstup, zpracujeme
vám protokol, který bude obsahovat data a snímky z měření včetně našeho komentáře a doporučení, jak odstranit
případné tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí.

Pomocí termovizního měření lze odhalit tepelné úniky
budov nebo zjistit tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí. Pokud se u vás doma tvoří plísně či se drží vysoká
vlhkost, pomůže vám informace, v kterých místech dochází k největšímu ochlazování stěn a jak daný problém nejlépe vyřešit.

Zcela ZDARMA je tato služba v Českých Budějovicích a
blízkém okolí, dále se cena řídí platným ceníkem, který naleznete na www.eccb.cz.
Můžete se objednat na tel. čísle
387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz

Problém můžeme zjistit i u na první pohled neviditelných
míst. Stačí, aby jedna neposedná kuna vyžrala kus tepelné
izolace ve střeše nebo firma neprovedla zateplení kvalitně
a problém je na světě. Proto je vhodné si projít termovizní
kamerou důkladně celou budovu a to jak z exteriéru, tak i
interiéru.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

A jak vlastně taková infrakamera funguje?
Termovizní kamera nám umožňuje bezkontaktně snímat
infračervené záření těles, která snímáme a převést obraz
do tzv. termogramu.
Z něj pak dokážeme vyčíst předpokládanou teplotu povrchů a zjistit problematická místa. Měření budov by mělo být prováděno vždy s co nejvyšším teplotním rozdílem mezi interiérem a venkovním prostředím,
proto se dá měřit pouze během zimního období, kdy jsou

Vážení čtenáři!

Máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat, popřát, zavzpomínat, připomenout…?
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
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Svítání - prosinec 2020 nad Českým Heršlákem,
foto: Pavel Ďurkov
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Osmisměrka - Země Evropy

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 odbornou jazykovou úpravou.
Náklad: 220 výtisků.
Evidenční číslo: MK ČR E 19945
Graﬁka a tisk: Tiskárna Posekaný, Tel.: +420 602 177 947,
www.posekany.cz
Uzávěrka 1. čísla v r. 2021: 15. 02. 2021

12

