Ročník XI.

Číslo: 3 / 2021

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák

Vážení spoluobčané,
máme před sebou letní měsíce, kdy můžeme využít volný čas k relaxaci a nasbírat sílu do posledního čtvrtletí roku 2021.
Po různých omezeních se postupně opět vracíme do normálu, a tak doufejme, že i naše obec opět ožije kulturou, sportem, ale i běžným životem. Tradiční dětský den jsme letos z důvodu vládních opatření opět zrušili, ale díky jejich částečnému rozvolnění se snad bude moci konat akce Loučení s létem spojená s oslavou dne dětí, na kterou bychom Vás rádi
pozvali na konci léta. Doufejme, že i počasí nám konečně bude přát. Letošní jaro úplně nevyšlo, v květnu jsme si tepla
moc neužili a když, tak jeden, dva dny, jinak ale bylo převážně zataženo, větrno, na teploměru zima, ještě v dubnu padal
sníh. Po chladném jaru jsme skočili rovnou do letních teplot a co dokáže příroda se naplno ukázalo v druhé polovině
června. Bouřky doprovázel silný vítr, déšť a kroupy o velikosti golfového míčku, které v nočních hodinách dne 23. června
2021 taktéž v naší obci nadělaly pořádnou paseku, ničily auta, skleníky i úrodu v zahradách. Za pár minut bylo po všem.
Již druhým rokem prožíváme asi jedno z nejsložitějších období za několik posledních let. Téměř všechno v zemi se vypnulo. Příroda si námi nehezky pohrála a jeli jsme na volnoběh. V něčem bylo dobré „vyřadit a jízdu trochu zklidnit“,
v mnohém jsme si ale uvědomili, jak jsme si zvykli na to, že věci mají svůj řád a najednou bylo všechno jinak. Především
rodiče dětí školou povinných si jistě uvědomili, jak moc obdivují naše paní učitelky. Po několika týdnech domácí výuky
děti prohlašují, že se těší do školy, že je to tam lepší a mnozí rodiče jsou na pokraji „nervového zhroucení“ :-). Takže, paní
učitelky, děkujeme a přejeme krásné léto.
Doufejme, že plánované akce budou vydařené a přispějí k té správné letní atmosféře. O tu se ale můžeme postarat my
všichni, doma v rodinách, na pracovištích, při setkáních. Stačí k tomu docela málo, trochu ohleduplnosti a vzájemného
pochopení. Vzhledem k pomíjivosti všeho materiálního by neškodila trocha pokory, méně nervozity či dokonce agresivity, optimistický pohled na svět a hlavně úsměv na tváři i uvnitř na duši.
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Přivítali jsme nové občánky

Vítání občánků patří k dlouholetým tradicím, které přispívají k sounáležitosti mladých rodin s naší obcí.
K letošnímu slavnostnímu uvítání nových občánků, kteří se narodili v roce 2020, se sešli rodiče a příbuzní v zasedací
místnosti OÚ v úterý 1. června 2021.

Slavnostní obřad byl zahájen hudebním vystoupením žáků ZŠ TGM a SZUŠ Natanael, které mile obohatilo příjemnou
atmosféru. Následoval projev pana starosty, v němž přivítal nejmenší občánky mezi občany obce Horní Dvořiště. Zároveň připomenul rodičům, že děti jsou nejen radost, ale i zodpovědnost a popřál jim hodně štěstí, lásky a trpělivosti při
výchově.
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Rodiče se podepsali do pamětní knihy narozených dětí, každá maminka dostala kytičku a pro
dítě dáreček. Na závěr malé slavnosti následovalo focení dětí a společná fotografie.

Mezi občany obce jsme přivítali dvě děvčátka a dva chlapce:

Kateřina Marie Majerníková

Kristýna Pečenková

David Bohoněk

Matyáš Karala

Děkujeme rodičům a příbuzným, že se zúčastnili.
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Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 17. 06. 2021
•

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• protokol o účetní závěrce obce Horní Dvořiště za rok
2020 a současně rozhodlo o převodu hospodářského
výsledku ve výši 1 506 174,38 Kč na účet nerozděleného HV
• protokol o účetní závěrce Závodní kuchyně Horní
Dvořiště, p. o. za rok 2020 a současně rozhodlo o dorovnání hospodářské ztráty ve výši 34 697,07 Kč
• protokol o účetní závěrce Základní školy T.G.M. a Mateřské školy Horní Dvořiště za rok 2020 a současně
ukládá příspěvkové organizaci převod prostředků
v částce 879 135,51 Kč do rezervního fondu. ZO dále
ukládá ZŠ převod částky 600 000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního a jeho prostřednictvím do
rozpočtu zřizovatele (obce)
• rozpočtová opatření související s vypořádáním hospodářského výsledku dle přílohy (protokoly o účetní
závěrce obce a příspěvkových organizací) a ukládá
hospodářce obce v termínu do 30. 06. 2021 provést
administrativní práce s tím spojené
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností od 01. 07. 2021
• schvaluje min. finanční spoluúčasti 20 %, 30 % nebo
40 % celkových nákladů (dle žádostí) u žádostí o dotaci u JČ kraje z programu – POV (Program obnovy
venkova) 2021, Podpora sportu, Podpora jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
a Podpora školství. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje rozpočtová opatření související s tímto usnesením
• schvaluje realizaci prodloužení veřejného vodovodu
v lokalitě za budovou OÚ, včetně přípravy pro budoucí
úpravu místní komunikace na pozemku parc. č. 2625/1
v k. ú. Horní Dvořiště
• zasypání septiků u bytových domů č.p. 3 a 5 v Horním
Dvořišti, dle projednané cenové kalkulace
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG. D, a.s. na uložení zemního kabelu NN
v pozemku parc. č. 2549/1 v k. ú. Horní Dvořiště za
úplatu 3 400,- Kč bez DPH

•
•
•
•
•

informaci o podané žádosti o dotaci „ZAŘÍZENÍ PRO
KULTURNÍ A SPOLKOVOU ČINNOST“, prostřednictvím MAS Sdružení Růže a schvaluje min. finanční
spoluúčasti 20 % celkových nákladů dle žádosti
informaci o provozu OÚ v letních měsících
informaci o novém pracovním místě (VPP)
rozpočtové opatření č. 02 až 07 / 2021
informaci o zrušených a plánovaných kulturních akcích
v roce 2021
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva
obce

Zastupitelstvo obce:
• přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020, příloha (Opatření k nápravě chyb
a nedostatků zjištěných přezkumem hospodaření za
rok 2020)
• projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
• ukládá starostovi obce bezodkladně vyvěsit obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu na úřední desce obecního úřadu a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické
úřední desce na www.hornidvoriste.cz
• ukládá starostovi obce, aby administrativně zajistil
případný prodej pozemku parc. č. 63/2 v k. ú. Horní
Dvořiště o výměře 147 m2 (zahrada) předem určenému zájemci, včetně návrhu ceny a výsledek předložil
na příštím zasedání zastupitelstva obce
• ukládá starostovi obce s místostarostkou nechat zpracovat projektovou dokumentaci na odkanalizování
Nádražní ulice, včetně povolení stavby
• ukládá starostovi obce zažádat o bezúplatný převod
pozemků (viz. příloha) ve vlastnictví SPÚ (Státního
pozemkového úřadu) pod účelovými komunikacemi

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
• informaci o hospodaření v obecních lesích za rok 2020
• informaci o podpořených žádostech o dotace u JČ kraje na rok 2021
• informaci o zpracování aktualizace pasportu místních
komunikací
• informaci o jednání se zástupci SŽ, s. o. ohledně majetkoprávních vztahů k pozemkům v Č. Heršláku
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Jak třídíme odpad
EKO – KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost informovala o dosažených výsledcích a množství
vytříděného odpadu v naší obci v období 1. 1. – 31. 3. 2021, který byl předán k dalšímu využití.
V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo našimi pečlivými občany vytříděno a předáno k využití celkem
4, 504 tuny odpadu (sklo, papír, plasty).
Naše obec tak získala odměnu v celkové výši 17.647,02 Kč, která se vrátila od společnosti
EKO – KOM, a. s. Z toho odměna za zajištění zpětného odběru činila 2.610,50 Kč a odměna za zajištění využití odpadů
z obalů činila 15.036,52 Kč.
Obec Horní Dvořiště tak díky provozu systému tříděného sběru, recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových ve spolupráci s autorizovanou společností EKO – KOM, a.s., přispěla ke zlepšení životního prostředí.

DĚKUJEME, ŽE SPRÁVNĚ TŘÍDÍTE ODPAD – MÁ TO SMYSL!!!
Pořád je spousta lidí, kteří si s tříděním hlavu nelámou
a prostě cokoliv, co už nechtějí, hodí do popelnice nebo
do nádob, které jsou určeny pouze pro tříděný odpad,
čímž celý obsah znehodnotí. Je to ale naše ekologická
stopa a naše zodpovědnost. Třídit se dá skoro všechno. Nakonec zjistíte, že do směsného odpadu toho tolik
zase nedáte.

Víte, co kam patří? Naučte se, jak správně třídit odpad!!!
5 nejčastějších omylů při třídění odpadu
Víte, jakých nejčastějších chyb se při třídění odpadu dopouštíme?
Rulička od toaletního papíru a obal na vajíčka
Ačkoli by se mohlo zdát, že rulička od toaletního papíru a obal na vajíčka patří do kontejneru na papír,
opak je pravdou. Jsou totiž vyrobeny z papíru, který byl již několikrát recyklován a jejich využití je tedy
konečné. Můžete je proto hodit do směsného odpadu, nebo je dát do bioodpadu.
Zrcadlo
Zrcadlo v žádném případě nepatří do kontejneru na sklo. Důvod je jednoduchý. Kromě toho, že obsahuje
sklo, je jeho součástí také kov, a ten rozhodně mezi sklo nepatří. Stará a rozbitá zrcadla proto vyhazujte
do kontejneru na směsný odpad.
Polystyren
Pokud přemýšlíte, zda můžete dát polystyren do plastu, již neváhejte. Polystyren do kontejneru na plast
patří. Nezapomeňte na to i ve chvíli, kdy budete vyhazovat nejrůznější termo obaly od jídla. Dejte si ale
pozor na polystyren, na kterém je omítka, ten by se měl vyhodit jako stavební odpad.
Papírové kapesníky
Papírové kapesníky do kontejneru na papír nepatří. Důvody jsou především hygienické. Posmrkané kapesníky vyhoďte rovnou do komunálního odpadu. Do papíru také nepatří obaly, které jsou nějakým způsobem znečištěny, například krabice od pizzy.
Televize a monitory
Do červených kontejnerů patří pouze drobná elektrozařízení, jako jsou kalkulačky, telefony, holicí strojky,
ale také baterie. Televize, monitory, úsporné žárovky, zářivky nebo domácí spotřebiče do nich nepatří.
Odvezte je proto do sběrného dvora.
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HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

PROBĚHNE V OBCI VE DNECH
20. 7. 2021 - 21. 7. 2021

Tyto dny platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo 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.
(Kontrolám provedeným 2018 končí tento rok platnost)
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru
Ministerstva životního prostředí.
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.
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Nabídka zájezdu do Koločavy

Vážené kolegyně a kolegové, starostky a starostové senátního obvodu č. 10, dovoluji si Vám nabídnout místo
v autobusovém zájezdu do Koločavy, který pořádá Hluboká nad Vltavou pro své občany.
Plánovaný autobusový zájezd do naší partnerské obce Koločava v Podkarpatské Rusi se v loňském roce z důvodu
coronavirové pandemie nerealizoval. Navrhujeme tedy nový termín zájezdu 13. - 19. července 2021,
a to v případě, že nám to dovolí aktuální podmínky pro vycestování.
Plánovaný harmonogram: odjezd z Hluboké autobusem v úterý 13. července odpoledne, příjezd 14. července na
oběd do Koločavy. Odjezd z Koločavy v pondělí 19. července odpoledne, návrat na Hlubokou v úterý 20. července
dopoledne.
To znamená 5 nocí v Koločavě. Cena za ubytování se snídaní je 300 Kč/noc. Platit je možné v korunách či
EURech v aktuálním kurzu. Cena za dopravu tam a zpět bude cca 2 000 Kč/osobu. Pokoje od 2 osob do 5 ti.
Trochu spartánské, ale čisté prostředí. Někde je sprcha a WC na pokoji, někde na chodbě, jeden pokoj má sprchu
a WC v sousedním pokoji. Ale dá se to v pohodě zvládnout.
Program bude podle počasí, výlety, národní park Siněvyr, skanzen, medvědí sanatorium, bečka a čan (lázně).
K zapůjčení jsou jízdní kola. Pivo i jídlo výborné a levné, kořalka dobrá. Stravování a ubytování v restaurantu
a penzionu ČETNICKÁ STANICE, opravdu bývalá četnická stanice, je možné dohledat na internetu.
Výlety jsou pro dobré turisty, samé kopce, každý výlet je nutné počítat od cca 10 do 20 km a více. Ale ujišťuji vás,
čeká vás opravdu nádherná příroda.
POVINNÁ ČETBA PŘED ODJEZDEM J:
Ivan Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník. Když si tuto knihu přečtete a poté přijedete do Koločavy,
tak tam přijedete jako domů.
Náhradní povinná četba:
Ivan Olbracht - Golet v údolí
Kontaktní osobou pro rezervaci cesty a ubytování je paní Lucie Jozová z Městského úřadu Hluboká,
tel.: 774 225 063 nebo 387 001 330, jozova@hluboka.cz.
V případě většího množství zájemců rozhoduje pořadí přihlášených. V případě velkého množství zájemců zorganizujeme další autobusový zájezd.
Koločavu je také možné navštívit individuálně autem či na motorce, nebo autovlakem. Podrobné informace
k individuální návštěvě mohu podat všem zájemcům osobně na tel. čísle 777 206 014,
nebo na emailu jirsa@hluboka.cz.
Přátelsky, Tomáš Jirsa
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Zvláštní vlak z Francie
Pátek 28. března 1919 byl na železniční trati České Budějovice-Kaplice-Certlov-Horní Dvořiště-Linec neobvyklým dnem. Nová republika ještě neexistovala ani půl roku
a službu konající četníci ve stanicích i drážní zaměstnanci byli svědky průjezdu vlaku,
v němž jelo asi 80 mužů v úplně nových rakouských uniformách v barvě polní šedi.
Muži neměli žádné hodnostní označení, pouze na čapkách měli červenobílé pásky.
Oddíl, vedený budoucím šéfpilotem letecké továrny Aero Josefem Novákem projel
Rakouskem.
Na pár dnů se zastavil ve švýcarských městech Curych a Bern a pokračoval do Francie. Přes Lyon a Dijon dorazili tito „rakouští“ vojáci do Paříže a odtud pokračovali přes
Orleáns do Cognacu – sídla československých legionářů ve Francii za světové války. Po
nezbytných formalitách francouzové oblékli vojáky do známých modrých uniforem
a ušili jim zvláštní čapky, podobné našim pozdějším vojenským lodičkám.
Skupina byla rozdělena tak, že někteří muži byli zařazeni k pilotnímu výcviku
a další se kvalifikovali na mechaniky. Z naší strany činnost řídili piloti s válečnými
Josef Novák, čs. Pilot (1893-1934) zkušenostmi: Alois Ježek (budoucí šéfpilot továrny Letov) a již zmíněný J. Novák.
Po měsících intenzívní práce byli převezeni všichni na leteckou základnu v Étampes,
kde se začali školit na francouzských stíhačkách Spad 7 a Spad 13, což byla letadla, která Československu věnovala francouzská vláda. Nepřímo tak z nás učinila tímto darem svého spojence.

Počátkem léta 1919 byly stíhačky rozebrány, uloženy na nákladní
vagony. Pro doprovázející personál bylo do vlaku zařazeno ještě několik vagonů osobních. Zpáteční cesta však nevedla přes Švýcarsko,
které nedovolovalo přes své území převážet vojenský materiál. Celý
zvláštní vlak musel jet do italské Verony a dále do Rakouska. Domů
se jelo opět přes Linec do Horního Dvořiště, Certlov, Omlenici, Kaplici (Střítež) a České Budějovice. Obyvatelé obcí kolem trati byli asi
dost udiveni, když viděli zaplachtované nákladní vagony doprovázené vojáky v modrých uniformách. Až na pár zasvěcených železničářů, vázaných slibem mlčenlivosti, bylo zakázáno mluvit o tom, že si
přivážíme vojenskou výzbroj.

Uniforma r.-u. ilustr. foto cb.
V tu dobu totiž v zámku Versailles poblíž Paříže probíhala mezinárodní mírová konference o poválečném
uspořádání Evropy a náš ministr zahraničí Edvard
Beneš tam patřil k nejaktivnějším zástupcům. Nebylo
tudíž žádoucí, aby na světlo vyplynula skutečnost, že
ještě před skončení jednání si vezeme domů, a to právě od Francouzů, vojenská letadla.
Do pražských Kbel dorazil speciální náklad po dvanácti dnech a francouzské spady se staly na čas, než
jsme zkonstruovali letadla vlastní, páteří československého stíhacího letectva.

Spad VII franc. stíhačka 1. sv. v.

Pavel Mörtl
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Jak jsme konečně vyrazili na výlet
A je to tady, konečně výlet. Trvalo to téměř celý rok, ale hlavní je, že jsme se dočkali. Naše školička vyrazila do Českých
Budějovic za zážitky. Aby bylo zážitků více, čekali nás rovnou výlety dva. První výlet do Hopsária a muzea a druhý do
Domu umění a na Černou věž.

Oba výlety se nám povedly a stály za to. Po tak dlouhé době pro nás byla zážitková už i společná cesta vlakem :-).
V Hopsáriu jsme se parádně vyřádili na trampolínách, zajezdili si ve šlapacích autíčkách a také prověřili schopnosti na
lezeckých stěnách. Jihočeské muzeum nás obohatilo spoustou nových informací o přírodě jižních Čech - její fauně i floře.
Další týden jsme si prohlédli výstavu architekta Petra Stolína a v dílně si vyzkoušeli navrhování vlastních domů. A pak nás nohy vynesly
až na Černou věž. Goticko-renesanční věž nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. v centru
Českých Budějovic, jež je se svou výškou cca
72 m nejvyšší českobudějovickou věží. Z vyhlídkového ochozu, který je umístěn ve výšce
46 m, se nabízí krásný pohled na celé město.
Výhled byl skutečně dechberoucí. Ačkoliv se
některým z nás trochu klepala kolena a svíral
žaludek, zvládli jsme to všichni.

Na zpáteční cestě vlakem bylo veselo a hráli jsme různé hry. Bylo to bezva a já doufám, že takových báječných výletů nás
příští rok čeká mnohem víc. Děkuji dětem, že si výlety užily s nadšením. Děkuji rodičům, že nám děti zavezli k vlaku a dovolili jim si s námi vyrazit za dobrodružstvím. A závěrem děkuji Leoně Vejsové, že pro nás vybírá samé zajímavé aktivity.
Terka Dašková
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Rodinné vztahy jdou dětem příkladem
Chcete, aby se k Vám Vaše děti chovaly hezky také v dospělosti? Jděte jim sami příkladem. Nejen v tom, jak se chováte
ke svým vlastním rodičům, ale také k partnerovi a ostatním členům rodiny.
Děti vnímají mezilidské vztahy uvnitř rodiny velmi pozorně, třebaže Vy si toho nemusíte vůbec všimnout. Neujde jim například ani to, že maminka má jednu babičku mnohem raději než druhou, zatímco ony mají obě babičky stejně rády. Když
povyrostou a pochopí, že jedna babička je Vaše maminka, zatímco druhá tchyně, ještě bedlivěji sledují, jak se chováte ke
svým vlastním rodičům. Rodinné rozpory se objevují v každé rodině. Pokud budete se svými rodiči řešit nějaký konflikt,
snažte se, aby Vaše děti nebyly svědky nevhodných situací. V rozčilení člověk leckdy pronese slova, která ani nemyslí
vážně. Dětem však mohou utkvět v paměti až do dospělosti.
Jedno slovo, spousta pocitů. Každá doba má své mouchy, ale v téhle se ukázalo, jak významná je v našem životě RODINA.
Obejmutí, pohlazení. Sdílení dobrého i zlého. Pocit, že člověk není sám. Mít rád a dokonce i mít možnost se o někoho
bát. Nic není samozřejmost, proto děkujeme svým rodinám.
Moji rodiče se o mě starají krásně. Za celý školní rok jsem jim moc vděčný. Děkuji mamko, taťko, babičko, dědo a brácho. –
Aleš Gondek
Mám rád svoji rodinu. - Daniel Luty
Děkuji, že jste se o mě vždy postarali. - Adriana Lendacká
Moc děkuji své rodině, že mi pomáhala. – Anetka Šístková
Moje rodina pro mě znamená moc a je to ta nejlepší rodina
na světě. – David Duchoslav
Svoji rodinu mám rád. Někdy mě sice naštvou, ale i tak je mám moc rád.
Nejvíc jsem vděčný sestře, je jako můj terapeut i kamarád. Mamka je
prostě mamka :-) – Jaroslav Kaupa
Moje rodina pro mě moc znamená. Cítím se s vámi lépe. Mami, tati
i Šarlotko, mám vás moc ráda. – Vanesa Kováčová
Děkuji vám mamko, taťko, Mončo, Lubíku, Blanko, Romane,
Románku, Beatko a Štěpánku. Děkuji, že zrovna Vás můžu nazývat svojí rodinou. – Tereza Dašková

Možná jste potkali filmaře při natáčení filmu…
„K novým zítřkům“ - „Zu neue Ufern“ (AT), takový je název filmu, který
se v posledních dnech natáčel v našem okolí. Konkrétně jste mohli potkat
filmaře na nádraží v Rybníku, na Drkolné, nebo na odbočce do Horního
Dvořiště. Film je koprodukcí společností ORF, ARTE, České Televize a Lotus-Film s podporou Rakouského televizního fondu a spolkové země Horní Rakousko. Natáčení nového hornorakouského thrilleru ORF probíhalo
v ČR, ale také v Mühlviertelu (včetně Bad Leonfelden a Helfenberg) a bude
pravděpodobně trvat do začátku července. Za režii a scénář je zodpovědný
Nikolaus Leytner.
Ve zkratce jde o natáčení krimi příběhu mladé policistky Johanny, která
byla zavražděna v zemi bývalého nikoho mezi Rakouskem a Českou republikou. Když český detektiv Stani, Johannin přítel, požádá Grete (bývalá
vyšetřovatelka v Úřadu státní kriminální policie v Horním Rakousku na penzi) o pomoc s vyšetřováním, ocitnou se dva
původní spojenci v život ohrožujícím dobrodružství. Zatím nikdo neví, kdo hraje jakou roli mezi drogovými dealery
a policií a proč musela Johanna zemřít.

10

Loučení s pátou třídou na konci školního roku 2020/2021
Poslední vysvědčení a vzpomínky na společné zážitky ze ZŠ TGM v HD – Českém Heršláku si odnesli žáci:
Adriana Lendacká, Maruška Svobodová
Aleš Gondek a Jaroslav Jiří Kaupa
Slavnostní rozloučení s žáky, kteří končí 1. stupeň v naší ZŠ TGM
se konalo v zasedací místnosti
obecního úřadu 28. června. Všem
žákyním a žákům, kteří naši školu opouští, popřál pan starosta
ve svém projevu hodně úspěchů
v nové škole a šťastný vstup do
další etapy života. Slavnostní atmosféru dokreslili mladší žáci při
svém hudebním vystoupení.
Na společně strávené roky zavzpomínaly paní učitelky. Ve
svém projevu přednesly výstižnou charakteristiku každého
žáka, která přítomné místy dojímala, místy rozesmála.
Poté následoval zápis do pamětní knihy obce, předání dárků,
květin a poslední společné fotografování.

Srdečně gratulujeme
k narození miminka
Ladislav Maršán
(*23. 06 2021)

Narodil se Vám chlapeček,
je to krásný drobeček.
Štěstí velkou hromadu,
pořád dobrou náladu,
ať je zdravý hlavně
a potkávají ho věci správné!
My přejeme Ládíkovi nejvíce,
hlavně šťastné rodiče!
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Nejsou slova, kterými by se toto dalo popsat!
Jižní Moravu ve čtvrtek 24. června zasáhlo silné ničivé tornádo doprovázené savými víry, které dosáhlo síly EF4 (druhé
nejsilnější možné). Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým s odchylkami zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo
bylo 7 jihomoravských obcí. Vzduchem létaly stromy i automobily, které se tříštily o domy. V dotčených obcích bylo poničeno asi 1200 domů včetně veřejných, zemědělských a průmyslových budov, vozidla i infrastruktura. Na soukromém
i veřejném majetku podle odhadů dosáhly škody 15 miliard korun. Ke zbourání bylo určeno asi 150 domů. V průběhu
večera a následujícího dne bylo ošetřeno několik set zraněných osob, zemřelo 6 osob. Se změřenou intenzitou EF4 se
jedná o historicky nejsilnější bezpochybně evidované tornádo na českém území. Jediný doklad o jiném podobně ničivém
tornádu je z Prahy 30. července 1119 (v Kosmově kronice).
Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky. Názvy těchto vesnic se zapsaly jako symboly obrovské tragédie, která
znenadání postihla jižní Moravu. Tornádo řádilo asi pět minut. I tak krátká doba ale stačila na to, aby se život mnoha lidí
kompletně obrátil vzhůru nohama.
Pomoc vyrazila ze všech koutů České republiky, zájem o pomoc je ohromný. Pomocné síly do tornádem zasažených
oblastí vyslaly i další státy, sousední Rakousko, Slovensko a Polsko. Politici napříč Evropou vyjadřují svou účast s postiženými oblastmi.

Zastupitelstvo obce Horní Dvořiště hluboce soucítí se všemi lidmi postiženými touto
katastrofou a souhlasí s poskytnutím a odesláním finančního daru na pomoc zasaženým
obcím ve výši 100.000 Kč na transparentní účet Jihomoravského kraje
č. ú.: 123-3116420297/0100.

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
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