Ročník XI.

Číslo: 5 / 2021

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák

Vážení spoluobčané,
vítejte u zpravodaje v době, kdy sluníčko postupně ztrácí svoji sílu, dny se stále více zkracují. Pomalu ale jistě převládá
chlad a tma. Podzim je obdobím příprav na dlouhou a náročnou zimu. Období plné zvratů a překvapení. Rychle se měnící
barvy a jejich velká pestrost. Tiché slunečné dny, kdy se ani lístek nepohne, uprostřed těch větrných a deštivých, kdy
byste ani psa nevyhnali. Ranní mlhy či přízemní mrazíky a do toho se derou sluneční paprsky. Říjen nám kromě padajícího listí a chladných rán přinesl volby, změnu času zpět na standardní středoevropský zimní čas, podzimní prázdniny
a státní svátek 28. října. V listopadu si pak připomeneme dle křesťanské tradice 1. listopadu (Svátek všech svatých)
a 2. listopadu Dušičky (Památku zesnulých) a státní svátek 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.
Na stránkách zpravodaje si můžete přečíst, jak jsme se důstojně rozloučili s létem a další „akcí“, kterou letos nebylo
možné zrušit, byly volby. Možnost svobodně volit je to největší a nejdůležitější právo, které v demokracii máme. Ale
jaká jsme demokracie... to jsme se dozvěděli z výsledku voleb. Porozhazovat programy do schránek a slibovat již stokrát
slíbené, ale často bohužel, samozřejmě z objektivních příčin, nesplněné. Jak ten král z té známé pohádky. Ale co naplat,
život si dnes můžeme mnohem víc pokazit sami, než je to v moci politiků. A tak dejme šanci těm nově zvoleným. Třeba
ukážou, že nejsou tak špatní.
Doba se vyvíjí a my pořád na něco nadáváme a někam spěcháme. Nemáme už pomalu čas ani na obyčejnou procházku
naší kopcovitou přírodou, kde vše do sebe zapadá svou pestrostí a rozmanitostí. A se všemi těmi výhledy na lesy a stráně, „nasát“ čerstvý podzimní vzduch. Pozorovat stromy, jak stoji vedle sebe a vypadá to jako by jim bylo spolu dobře.
Nic si nevyčítají, nemají potřebu se posuzovat nebo spolu jinak soupeřit. Natož, aby jeden druhého kritizoval či se pomlouval. Prostě zůstávají spolu a šíří do svého okolí milou atmosféru. Nemusí se před druhým hlídat, aby náhodou něco
z toho, co řeknou, nebylo pochopeno špatně. A když spolu nedokážou komunikovat, tak alespoň vedle sebe tiše stojí.
Snad je i těší, že mají vedle koho stát a nemusí stát osaměle. Kéž bychom byli jako stromy!
Přejeme Vám pestrobarevný podzim protkaný příjemnými prožitky, co pohladí.
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Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 21. 09. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
▷
použití části finančních prostředků z fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku na pokrytí
investičních akcí souvisejících s vodovodem a kanalizací. Zastupitelstvo obce dále schvaluje rozpočtová
opatření související s tímto usnesením a ukládá hospodářce obce, aby v termínu nejpozději do 31. 12. 2021
provedla administrativní práce s tím spojené.
▷
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG. D, a.s. na uložení zemního kabelu NN
v pozemku parc. č. 273/1 v k. ú. Český Heršlák za úplatu
▷
prodej pozemku parc. č. 63/2 v k. ú. Horní Dvořiště (zahrada) 147 m²
▷
záměr překladu a tisku Chronik des Marktes Oberhaid, dle předložené cenové nabídky v počtu 200 ks
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
▷
informace o úkolech uložených minulým zastupitelstvem obce
▷
rozpočtové opatření č. 08 až č. 12/ 2021
▷
informaci o rozpracovanosti stavebních akcí
▷
informaci o konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce:
▷
neschvaluje prodej pozemku parc. č. 97/1 a 97/2 v k. ú. Horní Dvořiště
▷
ukládá starostovi obce zpracovat do příštího zasedání ZO novou OZV o odpadech
▷
ukládá hospodářce obce zpracovat do příštího zasedání ZO nový Řád veřejného pohřebiště
▷
doporučuje starostovi obce věnovat Lince bezpečí, z.s. finanční dar na činnost
▷
neschvaluje přihlášku k připojení obce HD za člena spolku NAŠE ODPADKY, z.s.
▷
nedoporučuje starostovi obce věnovat spolku NAŠE ODPADKY, z.s. finanční dar
▷
povoluje výjimku z počtu žáků v ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Dvořiště v rozsahu 19 žáků pro školní 		
rok 2021/2022 a dále se ZO zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou
krajským normativem na vzdělávací činnost
Poznámka: Zápis ze zasedání ZO je k nahlédnutí na OÚ Horní Dvořiště.

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
konané ve dnech 8. 10. - 9. 10. 2021
Hlasování v obci Horní Dvořiště:
Strana

Strana

Platné hlasy

Platné hlasy

číslo

název

Celkem

v%

číslo

název

Celkem

v%

1

Strana zelených

1

0,52

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

14

7,29

2

Švýcarská demokracie

2

1,04

13

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

48

25,00

3

VOLNÝ blok

9

4,68

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

2

1,04

4

Svoboda apř. demokracie (SPD)

27

14,06

16

Koruna Česká (monarch. strana)

1

0,52

5

ČSSD

14

7,29

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

15

7,81

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

3

1,56

18

KSČM

8

4,16

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

10

5,20

20

ANO 2011

33

17,18

9

Aliance pro budoucnost

2

1,04

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

0,52

10

Hnutí Prameny

1

0,52

22

Moravané

1

0,52

Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných
hlasů

1

1

100,00

376

194

51,60

194

192

98,97
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Spolek tovaryšů z Myšlan
Představení našeho spolku

O jednom prosincovém večeru roku
2020 se sešla parta
bratranců a dlouho
do noci diskutovala a přemýšlela
o tom, jakým způsobem by mohla
zkultivovat a zlepšit veřejný prostor
místa, kde žijí, a to
nejjižnější vesničky
naší krásné vlasti.
Myšlenky a úvahy
se změnily ve skutečnost a v březnu
roku 2021 jsme po
jednomyslné shodě zakládajících členů založili spolek s názvem „Spolek tovaryšů z Myšlan“. Oficiálně náš malý spolek
vznikl dnem zápisu do spolkového rejstříku, a to dne 22. 4.
2021.
Jako spolek jsme dobrovolná, nezávislá nepolitická a nezisková organizace sdružující své členy na základě společného zájmu směřující k ochraně a uspokojení těchto
zájmů a naplňování účelů spolku. Posláním a účelem našeho spolku je uchování historické paměti Horního Dvořiště
a jeho okolí při využití všech prostředků ku zvelebování
pamětihodných míst. Obnovujeme různé historické a kulturní objekty (zejména drobné sakrální architektury) a pečujeme o přírodní a krajinné prvky.
Název spolku je paralelou a výrazem úcty k řemeslné výrobě, která v naší vesnici měla ve středověku velikou tradici.
Kameníci, zedníci, kováři, tesaři a další řemeslné profese se
sdružovali v ceších, kterým byly udělovány cechovní pořádky a které hájily práva a zájmy svých členů. Tovaryš byl
učeň, který úspěšně splnil tovaryšské zkoušky. Pak mohl
samostatně vykonávat práce ze svého oboru. Z tovaryše
se stal mistr po složení mistrovské zkoušky. Počet tovaryšů pak určoval právě cech. Místopisný název „Myšlany“
pak odkazuje na jeden z mnoha historických názvů naší
obce.

Zbytek prací, tj. pokrytí šindelové střechy, zhotovení vnitřních a vnějších štukových omítek s římsami, úprava interiéru – instalace kříže a dalších kamenných prvků, úprava
exteriéru – terénní úpravy, instalace lavičky, jsou naplánovány na příští rok.

Veškeré práce provádíme ve vlastní režii. Pokud byste nás
však chtěli nějakým způsobem v obnově kapličky také
podpořit, je to možné několika způsoby:
• zasláním peněžitého daru prostřednictvím platformy darujme.cz => https://www.darujme.cz/projekt/1205066 nebo
• přímo na transparentní účet našeho spolku vedeného
u ČSOB, a.s., číslo účtu: 610699007/0300
• nákupem z vašeho oblíbeného e-shopu => stačí před
nákupem navštívit portál https://givt.cz/
• nebo jakýmkoliv jiným způsobem (třeba v podobě materiálu:-)
Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek, kterým podpoříte dobrou věc.

Oprava kapličky

Jedním z prvních menších projektů našeho spolku je obnova polorozbořené kapličky, která stávala za obcí Horní Dvořiště při bývalé cestě na Rožmberk nad Vltavou.
I v mapách je možné v této lokalitě nalézt místní název
„U Kapličky“. Na jaře roku 2021 po ústním svolení majitele pozemku, na kterém se kaplička nachází, jsme započali
s její rekonstrukcí.
Vlastními silami jsme vykopali zbytky zdiva kapličky a poté
zahájili její obnovu.
Obvodové zdivo je dozděné do původní výše, obnovena
byla klenba. Kaplička má nový krov, prkenné pobití a střechu pokrytou střešní fólií.

Informace ke spolku, kontaktní údaje, adresa spolku
V případě jakýchkoliv dotazů či doplňujících informací
k našemu spolku nás můžete kontaktovat buď osobně
nebo na níže uvedeném telefonním či e-mailovém spojení:
telefon: +420 728 326 266 - Zdeněk Frk, DiS. (předseda
spolku), e-mail: frk@atelierhf.cz, adresa: Spolek tovaryšů
z Myšlan, Česká 5, 382 93 Horní Dvořiště, IČ: 10699007
Bližší informace k našemu spolku včetně kontaktních údajů najdete rovněž na internetových stránkách
https://spolektovarysu.webnode.cz/
RF
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Udělali jsme radost dětem při loučení s létem

Jednou z největších kulturních událostí naší obce bývá
dětský den. Kvůli postupnému rozvolňování vládních
opatření jsme akci nechtěli uspěchat, a proto se již druhým rokem výjimečně nekonala v červnu, ale až na sklonku léta v sobotu 11. září společně s akcí Loučení s létem.

Odpoledne plné her ve sportovním duchu pro děti nepokazil ani déšť. Zprvu se zdálo, že se počasí podepíše na
nižší účasti. Vyzbrojeni gumáky si nakonec cestu na naši
náves, kde akce probíhala, našlo kolem sedmdesáti dětí
se svými rodiči a příbuznými.
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Děti si opět prověřily svoji zdatnost na několika stanovištích. Skákaly v pytli, střílely z luku, házely šipky, jezdily slalom na koloběžce, házely míčky a mnoho dalšího.
Za splněné úkoly a získané peníze na ně čekalo plno lákavého zboží v obchůdku. Nechybělo samozřejmě ani občerstvení, cukrová vata a trdelník.

Přestože „krásný úděl máme dnes, kráčet k zítřku, žít
a kvést“ byla sestava a choreografie samozřejmě přizpůsobena fyzickým schopnostem kategorie „starších
žákyň“.
Po setmění následoval zlatý hřeb večera – velkolepý ohňostroj Jeníka Zonka, doprovázený romantickými písněmi Karla Gotta.

Zpestřením odpoledne byl skákací hrad, kde se vyřádili
snad úplně všichni.

Povedlo se! Užili jsme si!
Poděkování za příjemně strávený den patří všem, kteří se
jakoukoli měrou podíleli na přípravě a organizaci dětského dne – všem „ochotným dobrovolníkům“ a Obci Horní
Dvořiště.

Nastal čas na pohádku a děti se usadily v improvizovaném hledišti DIVADLA STUDNA. Představení v provedení
Josefa Kašpara je rázem přeneslo do pohádky „O Všudybylovi“.
Následovala diskotéka pro děti, která volně přešla v zábavu pro dospělé – tradiční „Loučení s létem“. K tanci
i poslechu hrála kapela B-IG (Bejvalej Igelit).

Za Spolek ochotných dobrovolníků Monika Kremlová
Děkujeme rodičům a vůbec všem zúčastněným, kteří se
přišli společně s dětmi pobavit a podpořit nás. Nemalý dík
patří všem našim partnerům a sponzorům celé akce, kteří
se díky své štědrosti postarali o pohodu nás všech.

Finančně akci podpořili:
Hlawiczková Pavla, Neruda Josef, Stibrany Justin,
Myslivecký spolek Černý les, AGRO – MAMBAK s.r.o.
Materiálně akci podpořili:
EG. D, a.s. – skákací hrad, Robert FATKA – občerstvení pro
účinkující a děti, OBEC HD – ceny pro děti, divadlo, zvukař,
cukrová vata atd., SPOLEK ochotných dobrovolníků – občerstvení pro účinkující, Jan ZONEK – ohňostroj, kapela B-IG (bejvalej igelit), + všichni dobrovolníci, účinkující,
obecní zaměstnanci, kteří celou akci zajistili.

Završením celého dne bylo večerní překvapení pro radost
a obveselení diváků. Spartakiáda z roku 1985 se stala inspirací pro vystoupení, které si připravila děvčata – většinou „odrostenky“ jako vzpomínku na mládí. „Když se
podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte…“
Cvičenky v novodobých úborech předvedly spartakiádní
sestavu na skladbu Poupata od Michala Davida.
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Vzpomínky na rodné Horní Dvořiště sepsal letos na jaře
devadesáti sedmi letý Herbert Schauer
(dětství a mládí prožil v domě č. p. 32 /dnešní pošta /,dnes žije se svojí rodinou v Linci)
Politické změny po 1. světové válce
Bylo to šťastných mladých 19 let, které jsem mohl prožít
v Horním Dvořišti. Narodil jsem se v meziválečném období. Teprve v deseti až dvanácti letech jsem si uvědomil, jak
těžké období si moji rodiče a jejich životní generace prošli
v první světové válce 1914–1918 a také později. Můj otec,
kterému bylo na začátku války 23 let, se stal ruským válečným zajatcem. Jako voják v prvním roce války strávil 6 let
ve vězeňském táboře v Krasnojarsku na Sibiři. V roce 1920,
tedy dva roky po skončení války, se mu podařilo dobrodružně utéct s kolegou vězněm, který pocházel ze Štýrského Hradce. Jeli po sibiřské železnici do Moskvy. Při útěku
hrálo velmi důležitou roli uplácení strojvedoucích. Z Moskvy do vlasti existovalo pravidelné spojení. Válka mému
otci ukradla 8 let života. A stejně jako jemu, tak i dvaceti milionům mužů Rakousko-Uherské monarchie. Nutno
zmínit i utrpení způsobené nesčetným rodinám v důsledku válečných mrtvých. Děti se staly polosirotky a matky
zůstaly sami na výchovu dětí a zajištění příjmů. Z příběhů
mých rodičů jsem se dozvěděl, že válka přináší velké utrpení jak vítězům, tak poraženým. A také jsem se dozvěděl,
že Čechy, kde se Horní Dvořiště nachází, byly odděleny od
poraženého Rakousko-Uherska a jako samostatný a nově
vytvořený stát dostaly jméno Československo.

nančním úřadem v našem okresním městě v Kaplici, nebo
v soudní věci ve Vyšším Brodě, musel zvládnout češtinu,
nebo přijít s tlumočníkem. Československo, stejně jako
ostatní státy, které vzešly z monarchie, se staly demokraticky-parlamentními státy v čele s prezidentem.
Demokratické strany a jejich řídící orgány byly ve vedení
parlamentu. Strany s nejvíce volebními hlasy měly šéfa
vlády a zákonodárnou moc. Tato nová demokratická forma vlády také představovala velkou výzvu pro lidi, protože záleželo na informacích při kampani jednotlivých stran.
Doposud a po staletí to byl dědičný císař a jeho dvůr, který
udělá přece vše správně, jak se předpokládalo. Lze pochopit, že už samotná změna státního uspořádání (pozdvižení
v podobě vlády) znamenalo pro lid nesmírně velkou změnu. Způsob, jakým poslanci jednali s kolegy z ostatních
stran v parlamentu, vyžadoval především velkou toleranci
a ochotu naslouchat, tam to ale často haprovalo. Pro pozorující a poslouchající lidi byla většina z toho, co se dělo
v parlamentu, odpudivá.
První sčítání lidu v Horním Dvořišti – Heršláku v nově
vzniklém Československu uvedlo:
947 Němců, 188 Čechů a 52 dalších národností, celkem
1187 obyvatel. Z 52 lidí jiných národností si většina z nich
ponechala rakouské občanství.
Početně ne nevýznamná německá etnická skupina v Čechách a na Moravě (přes 3 miliony) stále věřila v právo
na sebeurčení lidu, vyhlášeného americkým prezidentem
Wilsonem, které mělo být použito při vymezení nástupnických států po rozpadu monarchie. St. Germain se však
stal diktátem a Wilsonovu vizi Němcům v Čechách a na
Moravě odepřeli skuteční vítězové Francie a Anglie. Při
demonstracích německého obyvatelstva ve větších městech severních Čech, jejichž cílem bylo zůstat se zbytkem
Rakouska, česká armáda mířila na neozbrojené demonstranty. Více než 50 Němců přišlo o život.

Všichni obyvatelé Horního Dvořiště, kteří byli dříve Rakušany a občany Rakouska – Uherska, se ze dne na den
stali občany Československé republiky na základě mírové smlouvy, kterou diktovaly vítězné mocnosti Francie, Velká Británie a USA. Při zániku Rakouska – Uherska došlo k rozdělení přibližně 53 milionů obyvatel velké
říše do jednotlivých národních států: Československa,
Maďarska, Jugoslávie. Amputované srdce Rakouska pak
mělo už pouze 7 milionů obyvatel. Prohraná válka vedla k nepředstavitelně bolestivým změnám, dokonce i ke
zhroucení dříve velkého státu, který existoval po staletí.
U nás v Horním Dvořišti to nebylo jenom o tom, že stát
měl nové jméno. S novým státním uspořádáním Československé republiky jsme si sami poradit neuměli. Pokud
někdo z nás potřeboval jednat se státními úřady, musela být jednání od nynějška prezentovány v češtině, tedy
v novém úředním jazyce. Každý, kdo musel jednat s fi-

První československý prezident Tomáš Garique Masaryk poprvé vstoupil na své rodné území nově založeného
Československa 20. prosince 1918 v Horním Dvořišti, kde
vystoupil z vlaku. Tuto událost připomíná pamětní deska
v Horním Dvořišti na nádraží. Masaryk byl před první světovou válkou poslancem Říšské rady a později odešel do
Ameriky jako univerzitní profesor. V roce 1876, když studoval v Lipsku, poznal svoji ženu Garrique. Jako bývalý politik
také vedl kampaň v americké politice za založení vlastního
československého státu po první světové válce. Byl to Slovák a nebyl nenávistník Němců jako Beneš. Jako uznání za
své zásluhy při založení státu byl zvolen na prezidentem
Československé republiky.
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Hraniční stanice Horní Dvořiště
Železniční stanice Horní Dvořiště získala zvýšený význam
hraniční stanice kvůli nové státní hranici s Rakouskem.
Bylo třeba zajistit, aby byla uložena cla na dovážené zboží.
Bylo také nutné, aby lokomotivy používané v místní dopravě byly pro zpáteční jízdu otočeny a aby mohly být celé
vlakové soupravy odstaveny po delší dobu. Bezprostředně
po skončení války to vedlo k nové výstavbě budov stanice
s dostatečnými prostory pro celnici, restauraci a k rozšíření
kolejí. Kromě toho byly postaveny nové obytné budovy
pro přibližně 200 českých železničářů a jejich rodin, stejně jako nová základní a střední škola pro děti železničářů
v Heršláku. Aby bylo možné zásobovat parní lokomotivy
vodou, musel být menší rybník v Heršláku zvětšen a rozšířen o čerpací stanici a potrubí k výše položenému nádraží. V nové výstavbě bylo třeba vybudovat i větší uhelné
zásobníky pro lokomotivy. Z důvodu příchodu nových zaměstnanců železnice z vnitrozemí se počet obyvatel obce
Horní Dvořiště zvýšil přibližně na 1600 obyvatel. Velká stanice měla dostatek prostoru, aby bylo možno pronajmout
i odbavovací místnosti pro rakouskou celní službu.

V důsledku celního odbavení a také nutnosti doplnění
lokomotiv vodou, došlo k pobytu na 20–30 minut, což
vedlo také k živému ruchu na nádraží. Dnes již si nepamatuji a nemohu říct, zda byly tyto rychlíky v provozu v létě
denně nebo jen některé dny v týdnu.
Naše domovská komunita Oberhaid zažila znatelný hospodářský růst po 1. světové válce v důsledku rozšíření
železniční stanice a čímž došlo k přílivu potřebného personálu. Mezi Čechy, kteří se nastěhovali, a německým
obyvatelstvem, které zde po staletí pobývalo, však k žádné integraci nedošlo. Především různé jazyky tvořily překážku lepšího vzájemného porozumění.
Oberhaider (Oberhaidšti/německé obyvatelstvo) cítilo
velkou nevýhodu při srovnávání škol v Horním Dvořišti
a v Heršláku. Pro téměř 100 českých dětí byla základní
škola (Volks- und Bürgerschule, tedy základní škola 1.
stupně a střední škola) v Heršláku, zatímco téměř 500
německých dětí mělo v Horním Dvořišti pouze 5- ti třídní základní školu (Volksschule). Další německá (obecná)
střední škola (Bürgerschule) byla ve Vyšším Brodě.
Po první světové válce byla v Horním Dvořišti zřízena četnická funkce, kterou vedl pan Kadlec. Pan Kadlec pracoval na této pozici se zdravým rozumem a dobrými vztahy
s německým starostou a německým obyvatelstvem.

V letních měsících, kdy bylo více cestujících po železnici,
byla restaurace hojně navštěvována. Náš pekař v Horním Dvořišti, pan Streitschek vyráběl tzv. "Zuckerkipferl"
/cukrované rohlíčky/ především pro nádražní restauraci.
Každý den jeho učedník vozil cukrované rohlíčky na nádraží na kole ve velkém košíku. V Horním Dvořišti jsme si
také my mohli vychutnat speciální produkci „Zuckerkipferl“ u Streitscheka, jenž provozoval pekařství v radniční
budově, která stála uprostřed náměstí. Letní podnikání v
nádražní restauraci šlo dobře, takže pan Syrovátka, provozovatel restaurace, si mohl dovolit výstavbu velkolepé
vily na silnici z Horního Dvořiště na nádraží. Jeho vila byla
klenotem pro Horní Dvořiště a Heršlák.

Radnice uprostřed náměstí

Naši jubilanti
Vlasta Kremlová		
Ludmila Maršánová
Roman Alexander

Zvýšená železniční doprava souvisela především se zvýšením poptávky po cestování v letních měsících v době
dovolených, kdy jezdily přes Horní Dvořiště pravidelné
vlaky na severojižní železniční trati Berlín-Praha-Rakousko-Itálie-Jugoslávie a zpět. Byly použity velké a výkonné
lokomotivy, které jinak nebyly nikdy spatřeny. Technicky
vzato jsme jako kluci obdivovali lokomotivy obrovské velikosti s koly, které byly vysoké více než 2 m.

84 let (*16. 09.)
82 let (*28. 10.)
70 let (*15. 09.)

Srdečně gratulujeme
a přejeme Vám ještě dlouhá léta.
Hodně štěstí, lásky, pohody, spokojenosti,
a hlavně pevné zdraví.
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Linka bezpečí poskytuje bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při
řešení každodenních problémů. Současně provozuje Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem
dospělým se starostí o dítě.
Služby jsou akreditovány v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice.
Linka bezpečí je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

Poslání Linky bezpečí

Linka bezpečí je tady pro děti a studenty do 25 let (včetně), kteří mají trápení, se kterým si sami nemohou
nebo nedokážou poradit. Na Linku bezpečí se můžou děti a mladí lidé obracet o pomoc a radu telefonicky,
přes chat nebo e-mail.

Jak Linka bezpečí funguje?

Každému se občas stane, že se dostane do situace, se kterou si neví rady. Na Lince bezpečí s tebou probereme jakékoliv trápení. Může se týkat rodiny, kamarádů, školy, lásky, něco se stalo, někdo ti ublížil, nebo ti
je prostě blbě. Pokud váháš, jestli ti můžeme pomoct právě s tvou situací, neboj se nás na to zeptat. Není
žádná ostuda požádat o pomoc, když tě něco trápí. Pokud se ti o problému těžko mluví, můžeš nám taky
napsat. Denně se na nás obrací přibližně 400 dětí.
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Když je pohyb zábava
Se školáky jsme si užili dvě hodiny týmových soutěží, posilování ve dvojicích, přetahování s lanem i tahání spolužáků
z kroužku za nožky. Byla to skvělá zábava, ale také pořádná
zabíračka. Druhý den jsme cítili snad všechny svaly v těle,
ale shodli jsme se na tom, že to byla skvělá zábava a moc
se těšíme na další setkání.
Často slýchám, že jsou dnešní děti líné, sedí pouze u počítače a nemají rádi sport. Možná jen stačí dětem nabídnout pohyb takovým způsobem, který je nadchne a přirozeně je vtáhne do hry.
Děkujeme panu
Mazancovi, že
nám přišel ukázat, jak člověku pohyb může
zlepšit náladu
i den.

Je pravdou, že u spousty z nás si covidová opatření vybrala
svou daň. O negativním vlivu zavřených škol už jsme slyšeli dost. Přesto je u dětí a mladistvých i jiná oblast, která
byla velmi zanedbána – oblast kolektivních sportů a pohybových dovedností
Také z tohoto důvodu nás 27. září 2021 v naší škole navštívil pan Richard Mazanec, který si pro naše školáky připravil
úžasný program plný sportovních aktivit.

Terka Dašková

Koncert v kostele
Dne 28. 9. 2021 se v krásném kostele sv. Michaela v Horním Dvořišti uskutečnil koncert na počest svátku patrona
české země svatého Václava a na památku sv. archanděla
Michaela, jemuž je zasvěcen kostel v Horním Dvořišti.

Následovalo duo zobcových fléten s doprovodem violoncella a v podání smyčcových nástrojů zazněla Sarabanda
Johanna Pachelbela.
Před hudebním vystoupením žáků místní základní školy,
přednesla její ředitelka Leona Vejsová několik slov o životě archanděla Michaela i knížete Václava.
Závěr koncertu patřil opět varhaním skladbám a zpěvu.
Velmi děkujeme všem, kteří si v tak hojném počtu, přišli
vyslechnout koncert a zároveň děkuji všem zúčastněným
hudebníkům.
Blanka Dašková

Na úvod koncertu zazněla varhanní skladba v podání Leo
Schwarze a Jakub Dašek přednesl Biblickou píseň Zpívejte Hospodinu. Poté vystoupily nejmladší žákyně základní
umělecké školy, které zahrály své skladbičky na zobcovou
flétnu za doprovodu varhan.
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Upozorňujeme na změny v platbách za komunální odpad od 1. 1. 2022
1). Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní
měsíc v litrech připadající na poplatníka.

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce
1991. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021 a
přináší celou řadu změn. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech tento poplatek vychází z principu, že ze systému má prospěch každá osoba,
která je přihlášena v obci nebo vlastní na území obce nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba, a to zásadně stejnou měrou.
Obec proto musí zavést tento poplatek v pevné výši s tím,
že se platí samostatně z důvodu přihlášení a samostatně z
důvodu vlastnictví každé jednotlivé nemovité věci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba. Poplatek se vztahuje
k území celé obce. Poplatník ho dané obci platí za celé poplatkové období jednak z titulu přihlášení v obci a jednak
z titulu vlastnictví k nemovité věci. Kromě fyzických osob
přihlášených v obci jsou poplatníky i fyzické osoby, které vlastní nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, ve
kterých není přihlášena žádná osoba.
Změna právní úpravy poplatku za komunální odpad
Poplatky za účast v obecním systému nakládání s komunálním odpadem jsou nově upraveny pouze v zákoně o
místních poplatcích. Obce však mohou až do konce roku
2021 vybírat poplatek za komunální odpad podle dosud
zavedených pravidel, přičemž nejpozději 31. 12. 2021 pozbydou platnosti stávající obecně závazné vyhlášky těchto obcí, na jejichž základě byl poplatek zaveden. Obce tak
budou muset nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 přijmout
nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu s
novým zákonem o odpadech.

2). Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků
pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je
a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků
pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na
konci kalendářního měsíce, nebo
b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci
nemá bydliště žádná fyzická osoba.
3). Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l za 4 týdny. Minimální základ bude uplatněn v případě, že plátce nesplní ohlašovací povinnost, nebo pro příslušný měsíc není
objednána žádná kapacita soustřeďovacích prostředků,
nebo byl svoz soustřeďovacích prostředků zastaven pro
neuhrazení poplatku za předchozí období. V případě, že je
pro danou nemovitost objednána pro daný měsíc konkrétní kapacita soustřeďovacích prostředků, byť na poplatníka
připadá kapacita nižší, než je minimální základ, minimální
základ se neuplatní.
Vzorový výpočet poplatku na kalendářní rok 2022
(ceny jsou uvedeny včetně DPH)

SAZBA POPLATKU = 0,45 Kč za litr
1 vývoz = 110 l x 0,45 Kč =
49,50 Kč
1 vývoz = 120 l x 0,45 Kč =
54,00 Kč
1 vývoz = 240 l x 0,45 Kč = 108,00 Kč
1 vývoz = 1100 l x 0,45 Kč = 495,00 Kč

Obec Horní Dvořiště na základě výše uvedeného zákona
připravuje vyhlášku s platností od 1. 1. 2022,
kde zavádí místní poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci následovně:

Počet svozů za rok 2022

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního
odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům, stavbu pro rodinnou rekreaci nebo pozemku, který je
užíván pro bydlení, či rodinnou rekreaci, která se nachází
na území obce.
Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci nebo pozemku,
který je užíván pro bydlení, či rodinnou rekreaci, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
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Svoz

1Q

2Q

3Q

4Q

celkem

1x za 1 týden

13

13

13

13

52

1x za 2 týdny

6

7

6

7

26

1x za 4 týdny

3

3

3

4

13

objem nádoby /
četnost svozu

roční platba svozu

půlroční platba svozu

čtvrtletní platba svozu

měsíční platba svozu

110 l / 1 x týdně

2 574

1 287

643,50

198 / 247,5

110 l / 1 x za 14 dní

1 287

643,50

297 / 346,50

99 / 148,50

110 l / 1 x za 4 týdny

643,50

297 / 346,50

148,50 / 198

49,50 / 99

120 l / 1 x týdně

2 808

1 404

702

216 / 270

120 l / 1 x za 14 dní

1 404

702

324 / 378

108 / 162

120 l / 1 x za 4 týdny

702

324 / 378

162 / 216

54 / 108

240 l / 1 x týdně

5 616

2 808

1 404

432 / 540

240 l / 1 x za 14 dní

2 808

1 404

648 / 756

216 / 324

240 l / 1 x za 4 týdny

1 404

648 / 756

324 / 432

108 / 216

1 100 l / 1 x týdně

25 740

12 870

6 435

1 980 / 2 475

1 100 l / 1 x za 14 dní

12 870

6 435

2970 / 3465

990 / 1 485

1 100 l / 1 x za 4 týdny

6 435

2 970 / 3 465

1 485 / 1 980

495 / 990

* min. poplatek / 60 l
za 4 týdny

351

162 / 189

81 / 108

27 / 54

* čl. 5 odst. 3 - Obecně závazné vyhlášky obce Horní Dvořiště č. 2 / 2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci
UPOZORŇUJEME!!!
Nahlášení změny kapacity soustřeďovacích prostředků pro danou nemovitost v rámci výše uvedených možností,
či změna frekvence svozu je možná pouze:
k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu daného roku s tím, že změnu je třeba ohlásit nejpozději k 15. dni
předcházejícího měsíce.

Jak bude vlastně nový systém fungovat?

bydlení, či rodinnou rekreaci), která se nachází na území
obce, je povinen nahlásit: velikost popelnice, počet svozů,

Obecní úřad (správce poplatku) k 1. 1. 2022 převezme stávající databázi s poplatníky, včetně nahlášených svozů. To
znamená, že pro majitele nemovitosti v obci, kteří mají již
z minulosti nahlášen odvoz odpadu ze své nemovitosti,
mají splněnu ohlašovací povinnost a k 1. lednu 2022 se
pro ně nic nemění. V systému je tento plátce již zaveden.

K tomuto nahlášení má správce poplatku k dispozici
formulář, který bude umístěn na webové stránky obce
(www.hornídvořiště.cz), popř jej lze osobně vyzvednout
a po vyplnění údajů odevzdat v kanceláři OÚ.

Může se stát, že některá nemovitost, byt atd. nyní
žádný svoz nahlášený nemá, pak bude automaticky
pro plátce (majitele) zaveden minimální poplatek.
Správce poplatku (OÚ) bude minimálně v 1 Q/2022 plátcům poplatku maximálně nápomocen tak, aby nová databáze (plátce, poplatník, počet svozů) byla co nejpřesnější.
Zjednodušeně řečeno lze přirovnat poplatek za svoz komunálního odpadu například k poplatku za držení psa.
Princip je vlastně stejný. Majitel psa platí poplatek – musí
ho přijít nahlásit atd. U komunálního odpadu je to stejné,
majitel jakékoliv nemovitosti (byt, rodinný dům, stavba
pro rodinnou rekreaci nebo pozemek, který je užíván pro
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Osmisměrka
Pán jede tramvají, postává blízko řidiče a neustála nadává, jak ta tramvaj jede hrozně pomalu.
Řidič to už nevydrží, vykloní se z kabinky a pánovi řekne: „Poslyšte, jestli se vám to nelíbí,
vystupte si a jděte pěšky!“ A pán odpoví:
„No, ... tajenka má 17 písmen.“

ARKÝŘ - AVAŘI - BATOH
BRIDŽ - BUCHARY - BYSTA
DESKA - DIETA - DÍRKA
DROPI - DROZDI - FARAO
HAVRAN - HRNEK - ILIADA
JEDEN - KAKAO - KOMODA
KOVAT - LANZA - MANÉŽE
NAVRCH - ODHAD
OCHOZY - OPAVA - OSTROH
OVANY - PITVY - POLEVY
REVÍR - SALDO - SAUNA
SKLAD - SKÓRE - ŠNAPS
VANČA - VDOVA - VPŘED
VÝZVA - VZRUCHY
ZDĚNÝ - ŽELEZO
zdroj: www.osmismerky.cz

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, www.hornidvoriste.cz
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 6. čísla v r. 2021: 15. 12. 2021
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