Ročník XI.

Číslo: 2 / 2021

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák

Vážení spoluobčané,
jen málo věcí je v koloběhu života tak neměnných jako střídání čtvera ročních období. Paní zima se letos své vlády
očividně nechtěla vzdát, a proto nás ještě v dubnu zasypávala nadílkami sněhu a potrápila ranními mrazíky. Jaro však
nakonec vždy spolehlivě vytlačí pochmurnou zimu, aby nám opět do příbytků přineslo více slunce, tepla a uvolněné
pohody. Snad k dobré jarní náladě přispěje i náš zpravodaj.
Stále nelze pořádat kulturní akce a vzhledem k tomu, že
není jasné, jaká situace nastane ohledně epidemie, nelze je
ani plánovat. Oželeli jsme již maškarní, masopust a májka
bude postavena bez oslavy a sletu čarodějnic.
Hromadné jarní akce se konat nemohou, ale vyjít si na
koronaturistickou vycházku do probouzející se jarní
přírody můžeme a zároveň při tom udělat něco pro sebe
navzájem. Stačí si vzít rukavice a tašku na odpadky a občas
procvičit ztuhlá záda shýbnutím se pro smetí. Dobrým
příkladem a inspirací pro nás mohou být děti z naší ZŠ
a MŠ. U příležitosti Dne Země se vydaly po okolí naší obce
a uklízely náš „svinčík“, /viz. foto/ za který jsme odpovědní
my – MY LIDÉ.
Den Země, je den, kdy si máme připomenout to, že patříme
této Zemi, ne ona nám a každoročně se koná 22. dubna.
Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na
dopady ničení životního prostředí.
Dělat pořádek znamená, že někdo před tím musel udělat nepořádek. Proto by každý z nás měl začít dělat jarní pořádek
hlavně u sebe v hlavě, sáhnout si do svědomí a vykročit z domova s myšlenkou, že ode dneška se bude chovat jako
normální člověk. A pro ty, kterým to stále nedochází, existuje jedno doporučení: vezměte doma odpadkový koš a celý
jeho obsah vysypte do obýváku na zem. Jak se vám to líbí?
Psí exkrementy jsou také stále aktuálním a živým tématem. Každý, kdo si pořídí psa, by měl automaticky počítat s tím,
že po něm také uklidí. Není nic lepšího, než si takovou voňavou nádheru nabrat na botu a přinést si ji například do
automobilu. Každý víme, o čem je řeč.

Ať Vás provází jaro plné úsměvů a úspěchů v osobním i pracovním snažení.
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Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 18. 03. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok 2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
• informaci o rozpracovaných stavebních akcích a ukládá zastupiteli DiS. Zdeňku Frkovi, aby ve spolupráci s
občanem p. Feslem nechal zpracovat architektonickou studii řešení prostoru návsi v obci Horní Dvořiště,
včetně sadových úprav
• rozpočtové opatření č. 1/2021
• informaci o plánovaných termínech zastupitelstva
obce na rok 2021
• informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva
obce

•
•

Zastupitelstvo obce:
• ukládá starostovi obce vyvolat jednání se zástupci
MěÚ Kaplice ohledně individuálního odkanalizování
lokalit Nádražní ulice + lokalita B4, B5, C1, D1 v k.ú.
Horní Dvořiště a B1, C1 a C2 v k.ú. Český Heršlák dle
Územního plánu s tím, že zastupitelstvo obce nesdílí
názor, že v těchto lokalitách bude povolována výstavba, až po zbudování veřejné kanalizace
• ukládá starostovi obce vytipovat trasu kanalizačního
řadu na odkanalizování Nádražní ulice a místostarostce obce, oslovit majitele pozemků ve vytipované trase
kanalizace a zajistit jejich souhlas
• souhlasí s napojením budoucího RD na vodovodní
a kanalizační síť přes obecní pozemek parc. č. 71/1
v k.ú. Horní Dvořiště. Náklady s tím spojené jdou za žadatelem, stejně jako náklady na zřízení věcného břemene
• ukládá starostovi obce vyvolat jednání se Státním pozemkovým úřadem ohledně možnosti bezúplatného
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převodu komunikace za mostem na pozemku parc.
č. 2344 v k.ú. Horní Dvořiště. Dále ukládá starostovi
vytipovat další možné pozemky, které by bylo možné
bezúplatně převést
nesouhlasí s odprodejem obecních pozemků okolo
střelnice na kopci Kalvárie
Poznámka: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je
k nahlédnutí na OÚ Horní Dvořiště.

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71009361
 245 015 015 Po – Pá 8:00 – 17:00

AKCE:
TRVÁNÍ:

 info@zuusti.cz

DIČ: CZ71009361
www.zuusti.cz

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
1. 3. - 30. 5. 2021

URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou vodou

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:










Escherichia coli
Enterokoky (Intestinální enterokoky)
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC
pH
Železo
Tvrdost (Ca+Mg)
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.

CENA:

774,- Kč s DPH (639,60 Kč bez DPH)

Cena zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku,
zaslání protokolu e-mailem.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz
nebo volejte naši zákaznickou linku 245 015 015.

Jsme Vám k dispozici v 9 krajích ČR.
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Naši jubilanti
Jaroslav Kuboušek
Růžena Mercegová
Božena Tymková

87 let (* 20. 03.)
75 let (* 27. 03.)
70 let (* 26. 03.)

Přejeme hlavně pevné zdraví, úsměv na tváři, pokoj na duši,
štěstí v životě, žádné trápení a lásky po uši.
Vše nejlepší k narozeninám!

Gratulace k 90. narozeninám
V sobotu 17. dubna 2021 oslavil

pan Stanislav Študlar
90. narozeniny.
Je tak nejstarším občanem obce Horní Dvořiště, přestože
pobývá v Domově pro seniory v Kaplici, kde nalezl svůj
druhý domov a je zde náramně spokojený.
K životnímu jubileu srdečně gratulujeme a do dalších
let přejeme vše nejlepší, především pevné zdraví, hodně
radosti, dobré nálady a osobní spokojenosti.

Děkujeme tímto paní ředitelce a personálu Domova pro
seniory v Kaplici za ochotu a vstřícnost. Gratulace a malá
pozornost tak mohla být panu Študlarovi předána osobně
místostarostkou obce při krátké návštěvě. Zároveň přejeme
mnoho úspěchů v řízení Domova pro seniory a hlavně
spokojené klienty.
MB

Vzpomínka
Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout.
Dne 13. května tomu bude rok, co nás navždy opustil

pan Vojtěch Kollár
Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš
v srdcích nás všech. Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho znali,
děkuje paní Alžběta Kollárová s rodinou.
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Knihovna je pro Vás opět otevřena
Po uzavření v době nouzového stavu obecní knihovna opět slouží občanům. Aby nám to fungovalo co nejdéle - vstup je
možný pouze s respirátorem - počet osob v knihovně je omezen. Těšíme se na Vás!
Provozní doba: středa 14.00 – 17.00 hod, sobota 14.00 – 17.00 hod. Roční registrační poplatek je 30,- Kč
Knižní fond je několikrát do roka obměňován novými knihami z Městské knihovny v Českém Krumlově. Čtenáři mají
z čeho vybírat. Přestože se fond stále obnovuje, ubývá těch, kteří rádi sáhnou po knize, jak mezi mládeží, tak mezi dospělými. Doufejme, že i přes neustálý vývoj počítačové techniky a televizních seriálů se stále najdou tací, kteří se rádi
začtou do knihy.
I v dnešní uspěchané době stále platí citát J. Ruskina: „ Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.“

Statistika obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obci k 01. 01. 2021
Dospělí celkem: 390 (muži 203, ženy 187)
Děti 0 - 18 let: 76 (chlapci 46, dívky 30)
Celkem: 466 obyvatel, průměrný věk: 42 let
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On-line, off-line – Hlavně se z toho nezbláznit !!!
Tak tohle jsem opravdu nečekala. Po šesti letech na rodičovské dovolené jsem se
těšila do práce, mezi lidi a na ten školní šrumec. Sotva jsem se stačila se svými žáky
seznámit, přišla v říjnu první distanční výuka.
Společnými silami jsme si v Google meet postavili internetovou on line třídu a za podpory naší drahé ředitelky a pana starosty, jsme si vytvořili nový rozvrh individuálních
konzultací. Byl to teda blázinec, ale rodiče i žáci fungovali na výbornou a tak nám
v cestě za vzděláním nebránilo nic.
Když jsme se po šesti týdnech mohli vrátit do školy, byla to krása. Stihli jsme si projít vesmír a užít si trajdání po přírodních krásách naší obce. V družině jsme si ozdobili stromeček a děti pod ním našly spoustu krásných dárků do družiny.
Po vánočních prázdninách nás opět čekala virtuální třída
a individuální konzultace ve škole či na obci. Zajeli jsme
se rychle, už jsme byli mazáci. Na individuálech jsme probírali novou látku a na on line se mohli vyřádit při opakovacích hrách a cvičeních. Nikdo z nás ovšem nečekal, že
tentokrát mimo školu strávíme bezmála 4 měsíce. Vážně jsme se těšili na výtvarky, tělocvik i ostatní výchovy.
U těch se totiž můžeme společně zrelaxovat a popovídat.
Pořád se v televizi omílá, jak děti hloupnou a co z nich
bude. No budou z nich dospěláci, kteří budou svým dětem vyprávět historky z doby covidové stejně tak, jako
nám naši rodiče vyprávěli o uhelných prázdninách.
Ztratili jsme hodně: kontakt se spolužáky, možnost jezdit na výlety za poznáním, pravidelné návyky a možnost chodit do
školy… Dětem chyběli kamarádi i společné hry a možná i ta možnost zanadávat si, že musí do školy. Učitelé se plácali v
nejistotě, ze dne na den se stávali IT odborníky a po nocích se učili pracovat ve wordwallu, org padu, reminderu, pixtonu
a milionu dalších jiných aplikacích. A v neposlední řadě se rodiče museli převtělit do kuchařek, učitelek, organizátorů
home office a on line výuky a vystřelit svoji trpělivost a energii na maximum.
Na druhou stranu spousta žáků se naučila pracovat samostatněji, pracovat s počítačem i jiným způsobem, než při hraní her. Naučili si vážit jeden druhého a školy, jako takové. My učitelé jsme získali nové možnosti výuky, seznámili se s
novými výukovými programy a pochopili, že známky a poučky nejsou všechno. Jasně, všichni doufáme, že už nás letos
distance nepotká, ale kdyby ano, tak to zvládneme. Jsme malinká školička, ale všichni společně dokážeme velké věci.
Terka Dašková

Jak probíhala distanční výuka SZUŠ Natanael v Horním Dvořišti
a Českém Heršláku
Do distanční výuky se zapojili téměř všichni žáci a žákyně. Ti nejmladší s
pomocí rodičů udělali dokonce velké pokroky. Podařilo se nám připravit
videokoncert z domácích nahrávek. V současné době připravujeme další
videokoncert k 30. dubnu, kde zazní čarodějnické písničky, které budeme natáčet už ve škole. Všichni se na to moc těšíme.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům a jejich rodičům za trpělivost a spolupráci nejen při distanční výuce. Také děkuji obci Horní Dvořiště
za finanční podporu v novém období.
Přeji pěkné jarní dny
Blanka Dašková, učitelka SZUŠ Natanael

6

Vzpomínání hornodvořišťského rodáka Andrease Dobusche
Při betlémě* (rok 1976)
Před 50 lety získalo Horní Dvořiště (Oberhaid) za působení faráře dp. Friedricha
Quatembera nový, bohatě osazený (v originále "reichbestückte" - pozn. překl.)
kostelní betlém za obnos 7000,- Kčs (v originále "kr." (!) - pozn. překl.).
Částka byla shromážděna z darů a z výnosů divadelních představení. Nový
betlém byl podobně jako ten starý vystavován při severním, tj. levém bočním
oltáři kostela sv. archanděla Michaela (zmiňován už v roce 1252, dnes "národní
kulturní památka", založen stejně jako klášter Vyšší Brod /Hohenfurth/ Vokem z Rožmberka - pozn. překl.).
Hlavní obraz levého bočního oltáře zpodoboval sv. Annu Samotřetí, nad ní pak
menší Pannu Marii Karmelskou. Po stranách stály sochy sv. Jana Nepomuckého
a sv. Mikuláše. Dále byla na oltáři skleněná skříňka se sochou Bičovaného Krista
u sloupu (v originále "Jesus an der Geißelsäule"; je zajímavou ikonografickou
informací, že sloup, u něhož byl Ježíš Kristus bičován, stojí na samém počátku
vztyčování drobných sakrálních staveb v podobě kamenných sloupů zvaných
"boží muka", která jeho symboliku přejímají - pozn. překl.).
Milostiplné svátky vánoční a dobrý Nový rok 1976, provázený Božím požehnáním, přeje všem farníkům, příbuzným a známým Andreas Dobusch z Marbachu na Neckaru.
Ozýval se takto po 30 let jako zpravodaj rodácké rubriky "Oberhaid bei Hohefurth" ve čtrnáctideníku a pak i měsíčníku
šumavských německých "diecézanů" Glaube und Heimat, než 24. března 1989 v bádensko-württemberském Marbachu na
řece Neckar zemřel a byl pochován.
V tom městě sídlí jako v rodišti Friedricha "von" Schillera pověstný Německý literární archiv (Deutsches Literaturarchiv),
navštěvovaný zájemci z celého světa, a v archivu města jsou právě zásluhou Dobuschovou uloženy i všechny ročníky Glaube und Heimat, o něž město projevilo v roce 1986 (40 let po vyhnání německých obyvatel Šumavy) zájem.
Andreas Dobusch se narodil 25. července 1919 v Horním Dvořišti v selské usedlosti na ulici zvané zdávna "Česká" (Böhmgasse). "Po chalupě" se těm z čp. 6 říkalo "Haila" (tj. Heiler) a Andreas měl po otci Juliovi Dobuschovi to docela velké
hospodářství jednou převzít. Nestalo se tak, "odsun" chtěl jinak. Dlouhá léta pracoval v Německu jako tovární dělník
a dokázali si se sestrou pořídit vlastní domov.
Za ženu měl Marii roz. Sulzerovou z Dolní Drkolné (Unter-Schlagl, dnes část Vyššího Brodu),
která ho ve smrti předešla 18. ledna 1984. Už v roce 1964 potkala je těžká životní rána v podobě
závažné operace, po níž byl Andreas už trvale upoután na kolečkové křeslo a odkázán na manželčinu péči. Po jejím odchodu musel střídal domovy s pečovatelskou službou, přičemž v tom
marbašském byl dokonce prvním jeho klientem vůbec.
Jeho paní, rodačka z Dolní Drkolné, zemřela v lednu 1984 ▶

V den jeho pohřbu se prý rozezněly zvony i v příhraničních rakouských obcích Reichenthal (byl tam dlouhá léta starostou
Dobuschův přítel a spolurodák Felix Denkmayer. Do otevřeného hrobu vhodil Dobuschův následovník v dopisovatelské
funkci Fritz Dunzendorfer hrst půdy ze hřbitova v rodné obci. Jak se píše v jeho nekrologu: "Die Sonnenseite seines Lebens
war nur kurz." (tj. "slunečná strana jeho života byla jen krátká"). Vrhat dlouhý stín je však vlastně docela záviděníhodným
údělem těch, kdo ztratili milovaný domov.
* Horní Dvořiště / † † † Marbach am Neckar (BW)
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Podle "rodového registru" farní obce Horní Dvořiště narodil se tu v červenci roku 1919 jako prvorozený syn Julia
Dobusche (i jeho otec Julius byl zdejší, matka Ewa, roz. Hauzenbergerová, pocházela ze Svatomírova /Zwarmetschlag/,
dnes zcela zaniklého) a jeho ženy Lucie, dceři Johanna Haidlera, z Horního Dvořiště a Theresie, roz. Lackingerové,
ze zcela dnes rovněž zaniklého Lipoltova (Rudetschlag)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

◀ Půdorys hornodvořišťského
farního kostela, při jehož levém
bočním oltáři stával o vánocích
betlém.
Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých
v politickém okresu Kaplickém
(1921), s. 65

Vnitřek farního kostela ještě
s malbami nad vítězným obloukem a levým bočním oltářem sv.
Anny samotřetí a se sochou sv.
Jana Nepomuckého při něm ▶

Zdroj: https://www.kohoutikriz.org Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích © 2001-2020, Kohoutí kříž,
autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš (návrh responzivního webu Jiří Nechvátal).
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Na místním hřbitově odpočívají prarodiče Andrease Dobusche (Oberhaid 29, Julius † 1899, Eva † 1910) . Litinový kříž nad
kamenným podstavcem byl již nějaký čas ulomený a ležel na zemi. Díky panu Karalovi je opět na svém místě v kamenném podstavci.

Úpravu pomníku obětem 2. světové války na hřbitově v Horním Dvořišti si vzali pod
patronát členové Spolku vojenské historie Horní Dvořiště

Členové SVH Horní Dvořiště pomník očistili od přerůstající zeleně, vypleli a odstranili zaschlé části rostlin. Děkujeme!
Současný vzhled a stav před úpravami je zachycen na přiložených fotografiích.
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Den Země 22. 4. 2021 v Horním Dvořišti a Českém Heršláku
Ve čtvrtek 22. 4. jsme se při příležitosti svátku Dne Země vypravili s žáky naší ZŠ do Horního Dvořiště sbírat odpadky. Žáci byli tak nadšení, že je neodradilo ani deštivé počasí. Na náměstí, kolem kostela a na kopci
u hřbitova jsme nasbírali dva pytle odpadků. Poté jsme pokračovali ke skalce, kde jsme odložili další zpola plný pytel. Do
školy jsme se vrátili po dvou hodinách sice mokří, ale se skvělým pocitem, že jsme vykonali kus dobré práce.
V pátek 23. 4. se na stejnou misi vydaly děti z naší MŠ. I ony se pustily do práce s obrovským nadšením. Dva pytle odpadků
naplnily po cestě od školy směrem
k lesu. Tyhle dětičky si zaslouží
náš velký dík a respekt.
Uklidit celou vesnici se nám
samozřejmě
nepodařilo,
ale děti se při této akci naučily lépe vnímat své okolí
a uvědomit si, že čisté prostředí
je přeci pro život mnohem příjemnější a zdravější. A co na to říkáte
Vy?
P. S. Naši spoluobčané – kuřáci,
uklidit nedopalky, které jsme po
cestě potkali, by nám zabralo alespoň čtrnáct dní intenzivní práce!
Mohli byste, prosím (i jménem
dětí), být ohleduplnější a nedopalky po sobě uklízet? Víte, jak dlouho
se nedopalek cigarety rozkládá?
15 let!!!!
Děkujeme.

Za děti naší ZŠ a MŠ
a za všechny paní učitelky
Leona Vejsová
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Pomáhám sobě, pomáhám tobě
Vychoď, vyběhej, daruj 500 hodin osobní druhým. A pomáhat pohybem s námi je navíc skvělé v tom,
že pomáháme jednoduše sobě, ale i druhým ve svém okolí.
asistence
Věříme, že do akce se zapojí co nejvíc z nás. Každá aktivní
účast pomůže některému ze seniorů či dítěti s postižením
ve vašem okolí,” dodává Tomáš Zunt.

Od května do listopadu 2021 se každý
může zapojit do podpory Osobní asistence, která pomáhá v regionu Českokrumlovska a Kaplicka seniorům
i dětem a dospělým s postižením. Akce
s názvem “Pomáhám sobě, pomáhám
tobě” organizuje nezisková organizace
ICOS, která Osobní asistenci zajišťuje
již od roku 2008. Smyslem akce je hýbat se a tím udělat
něco pro své zdraví i pro druhé. Pohyb je základní prevence
proti civilizačním nemocem.

Více informací na našich webových stránkách www.icos.
krumlov.cz a facebooku ICOS Český Krumlov, kde budeme
informovat o soutěžích, trasách na další měsíc a novinkách. Těšíme se na vás! A jesltiže se nechcete, nebo nemůžete aktivně zapojit pohybem, můžete Osobní asisetnci
podpořit jednoduše jinak, třeba i od stolu.
Více na webu www.PomahamSobePomahamTobe.cz

“Naše osobní asistence pomáhá těm z nás, kteří potřebují
pomoc druhých. Asistenci podporuje finančně stát, kraj,
města i nejrůznější dárci. Každý rok zajistíme desítkám seniorů i dětem se zdravotním postižením kolem 9 tisíc hodin
péče. Potřeba této péče je však stále větší, v období pandemie se ještě prohloubila. Letos proto chceme zajistit navíc
alespoň 500 hodin asistence. To ale nepůjde bez podpory
řady dárců i dalších lidí, kterým není lhostejné jejich okolí”,
vysvětluje Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov.

O ICOS Český Krumlov, o. p. s.
Poslání ICOS: Zvyšujeme dostupnost sociálních a na ně navazujících služeb.
Zajišťujeme komplex služeb a programů, které USNADŇUJÍ
DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT
seniorům, dětem i dospělým se zdravotním postižením, rodinám s dětmi včetně
ohrožených a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.

Každý měsíc nové trasy, cílová destinace,
soutěže o zajímavé ceny

O Osobní asistenci
Seniorům, dětem (od 1 roku věku) i dospělým se zdravotním
postižením pomáháme žít co možná nejběžnějším způsobem
života.
V domácnosti, ve školách všude, kde je potřeba. OSOBNÍ ASISTENCE umožňuje
mnoha starším lidem i dětem zůstávat doma, aniž by
museli využívat ústavního
zařízení, dětem s postižením usnadňuje pobyt ve školách,
školkách, ale i při volnočasových aktivitách…
Tým osobních asistentek pravidelně pomáhá pěti desítkám dětí i dospělým se zdravotním postižením a seniorům
se sníženou soběstačností. Každý rok zajistíme na 10tisíc
hodin přímé péče v příhraničních regionech jižních Čech.
Někomu každý den, jinému třeba jen hodinu týdně. Počet
zájemců o službu však permanentně roste.

Možností, jak se člověk může zapojit je více. Tím hlavním
je ale pohyb. Můžete využít nabídku atraktivních tras, které od května připravujeme a v cílové destinaci se občerstvit. 20% procent z útraty daruje hostinec na podporu
Osobní asistence.
Každý měsíc připravíme nové místo a k tomu turistické
i cyklistiské trasy, zároveň varianty lehčí i náročnější. Každý, kdo se chce zapojit, a vhodí kartičku v hostinci, bude
automaticky zařazen do slosování o ceny. Čím víckrát se
tedy člověk zapojí, tedy podpoří Osobní asistenci, tím větší
má šanci na výhru. Lehčí trasu pro rodiny s dětmi vždy
zároveň pro účastníky zatraktivníme a zpříjemníme. Hned
na první stezce budou děti hledat poklad. Květen je ideální
na procházky po prázdném centru a zároveň po nejbližším
okolí přírody. Lehčí i náročnější trasa vede přes Křížový
vrch, cílová restaurace je Egon café v Široké ulici. “My, kdo
máme to štěstí, že můžeme podnikat a dělat to, co nás
baví, bychom se měli podělit s těmi, kdo takové štěstí nemají. A to jsou právě klienti Osobní asistence,” upřesňuje
Ondřej Hájek, majitel restaurace Egon café, o zapojení se
do této akce. Týden před novým měsícem slavnostně odkryjeme další místo.

Kontakt pro více informací:
Hana Šustrová, ICOS, PR a fundraising, sustrova@latran.
cz, tel. 739 010 444
Magdaléna Zronková, ICOS, péče o dárce, zronkova@latran.
cz, tel.: 605 215 882
Akce se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov,
Mgr. Dalibora Cardy.

Celá akce vyvrcholí tradiční dobročinou společensko-sportovní událostí Krumlovská 11 v listopadu 2021, kde výtežek celé akce poputuje také na podporu Osobní asistence.
“Víme, že kolem nás je spousta lidí, kteří chtějí pomáhat
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Něco na odlehčení aneb s úsměvem se žije lépe
To je poprvé v historii, kdy je originál z Číny a kopie z Milána.
Učitel: „Zase pozdní příchod, důvod?“ „Byla zácpa.“ „Ale toto je online vyučování!“
A zase na všechno doplatili chlapi, žádnej sport, žádní kámoši… A ženský si vesel dál perou, žehlí, vaří, uklízí…
To ale není rouška, se kterou jsi šel ráno do školy. Není, ale tahle je mnohem hezčí. Vyměnil jsem si ji s Honzíkem a
ten ji předtím vyměnil s Adamem.
Vladní program Covid V – Září: Home Office, Prosinec: Home Credit, Březen: Homeless
Nezapomeňte dát zítra ráno dětem kytku pro paní učitelku. Na konci školního roku to je takovým milým zvykem.
Právě jsem viděl týpka v podchodu, jak se sám očkuje. Jsem rád, že i v dnešní době jsou lidé uvědomělí.
Prý dnes vládá schválila vyzházení jen po dvou… To se mi ulevilo, protože mě to po čtyřech teda moc nejde.
Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme 16 stroužků česneku. Sice to nepomůže, ale aspoň se k vám nikdo
nepřiblíží.
https://czechtheworld.com/nejlepsi-vtipy-o-koronaviru/#ixzz6t4toKv1E

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, atd.
odevzdejte, prosím, v kanceláři Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mail: obecnizpravodaj@email.cz

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: 230 výtisků.
Evidenční číslo: MK ČR E 19945
Grafika a tisk: Tiskárna Posekaný, Tel.: +420 602 177 947,
www.posekany.cz
Uzávěrka 3. čísla v r. 2021: 15. 06. 2021
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