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Vážení spoluobčané!
Podzim je neúprosně zde a s ním i plískanice, bláto a déšť. Na druhou stranu také krásně zlátnoucí listí na
stromech a další radosti s tím související. Přestože nadcházející roční období bude vyvolávat spíše pocity
negativní a pesimistické, věříme, že ve vašem podvědomí budou převažovat myšlenky pozitivní a příjemné!
Listopadové večery skýtají spoustu příležitostí k tomu, zastavit se alespoň na pár okamžiků a věnovat
pozornost lidem, příběhům a myšlenkám, na které nám během roku nezbývá čas. Přichází čas Dušiček.
Vzpomínat na své zesnulé můžeme samozřejmě kdykoli během roku, ale tento čas usínající přírody je
nejvhodnější příležitostí k zamyšlení a rozjímání o pomíjivosti lidského života. Vzpomeňme si proto
alespoň v tento den na své bližní, kteří již nejsou mezi námi. Ve světle plápolající svíčky tak pocítíme v srdci
ozvěnu tiché vděčnosti a na chvíli se spojíme se světem, kam jednou povedou i naše kroky...

• prezentaci firmy PRVOK s.r.o.
• investiční akce na rok 2012
• informace podané zástupcem provozovatele
veřejného vodovodu a kanalizace v obci
• prezentaci firmy PRVOK s.r.o.
• investiční akce na rok 2012
• informaci o firmě, která provede opravu
„Křížové cesty“
• informaci o stavu žádosti na koupi pozemků
p. č. 45/1 a 45/8 v k.ú. Český Heršlák (park)
• informaci o Mezinárodním taktickém cvičení
jednotek požární ochrany
• informace o plánované kontrole z Krajského
úřadu
• informaci o konání příštího zastupitelstva
obce

Usnesení č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 25. 8. 2011

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
• úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
• rozpočtovou změnu č. 6/2011
• rozpočtovou změnu č. 7/2011
• v rámci grantové a dotační politiky hladinu
významnosti na podrozvahových účtech obce
Horní Dvořiště od účetního období 2011 částku
100 000 Kč
• v případě nezaplacení pohledávky a jejího
vymáhání za každou upomínku účtovat s platností
od 1.9.2011 částku 50,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informace podané zástupcem provozovatele
veřejného vodovodu a kanalizace v obci

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
• požádat z Programu obnovy venkova 2012
o peníze na akci výměna oken na obecním
domě č.p. 34 v Horním Dvořišti a následně
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•informaci o dokončení rekonstrukce zasedací
místnosti
•informaci o dokončeném převodu automobilu
Volkswagen Transporter do majetku obce
•informaci o nabídce firmy EXZAS s.r.o. s tím,
že momentálně toto zařízení obec pořizovat
nebude. /Jde o kamerový systém./
•informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce
3.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
obce:
•požádat z Programu obnovy venkova 2012 o
peníze na akci výměna oken v ZŠ Český
Heršlák
•oslovit nezávislého finančního poradce
ohledně pojistných smluv obce
•zpracovat směrnici pro užívání zasedací
místnosti ke komerčním účelům
•provést průzkum trhu a možnosti získání
dotace na nákup traktoru
u
automobilu
Volkswagen
•připojistit
Transporter – tzv. pojištění sedadel
•vyhlásit výběrové řízení na zimní údržbu
2011-12
4.
Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce
obce:
•do příštího zasedání zastupitelstva obce
zpracovat návrh rozpočtu na rok 2012
Poznámka:
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je
k nahlédnutí na obecním úřadě Horní Dvořiště.

navýšit nájem
• podat trestní oznámení na neznámého pachatele
ohledně odcizení obrazů „Křížové cesty“ z kostela
v Horním Dvořišti a poničení hrobu rodiny Stürzl
na místním hřbitově
4. Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce:
•

do příštího zastupitelstva obce zpracovat návrh
rozpočtu na rok 2012

Usnesení č. 9
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 06. 10. 2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
•program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
•úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
•doplnění usnesení č. 7 bod 1.3. ze dne 16. 06.
2011 o větu - „bez výhrad“ a přijímá opatření k
nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
•že budoucí prodej majetku bude přesně
specifikován od zveřejnění až po kupní smlouvu
se stejnými identifikátory (např. druh pozemku,
výměra)
•smlouvu o úvěru č. 1026/11/5635 (úvěr na
předfinancování akce Oprava Křížové cesty)
uzavřenou dne 24. 06. 2011 mezi ČSOB, a.s. a
obcí Horní Dvořištěm a smlouvu o úvěru
č.1024/11/5635 (kontokorentní úvěr do výše
200.000,- CZK) uzavřenou dne 24. 06. 2011 mezi
ČSOB, a.s. a obcí Horní Dvořiště
•rozpočtovou změnu č. 8/2011
•využívat obecní rozhlas ke komerčním účelům,
jako je popřát a nechat zahrát oslavenci k
narozeninám nebo podávat informaci o pojízdné
prodejně za poplatek 200,- Kč s tím, že žádost
musí být podána min. 1 týden dopředu
•užívat zrekonstruovanou zasedací místnost i ke
komerčním účelům za úplatu, kterou nájemce
uhradí předem
•rekonstrukci VO /veřejného osvětlení/ od vily
směrem k Hornímu Dvořišti, která spočívá v
osazení 3 pouličních lamp, na které se nainstaluje i
obecní rozhlas. Tyto práce provede firma Elsa CB,
s.r.o. dle předloženého rozpočtu
•koupi pozemků parc. č. 45/1, 45/8, 45/9 a 45/11 v
k.ú. Český Heršlák za cenu obvyklou v daném
místě a čase a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy
2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Hřbitov v Horním Dvořišti
Nedílnou součástí naší obce je též
místní hřbitov. Dovolte v tomto
předdušičkovém čase zmínit se též o
něm. Vždyť skutečně moudrý člověk
počítá s tím, že život se odehrává v
čase. Každému z nás je ho dán určitý úsek, který
jednou začíná a jednou skončí. Dřív než na sobě
si to uvědomíme na lidech kolem nás: tu a tam
někdo z nich "odejde" a není návratu. Tak
ztrácíme lidi vzdálené i blízké, obávané i drahé.
A tatáž životní moudrost, která ví, že život plyne
a nevrací se, nelze jej zadržet, tatáž moudrost
povznáší lidské srdce nad obzor přítomné chvíle
a vede ho ke vzpomínkám na lidi, jejichž životní
příběhy se dály před našima očima a již se
uzavřely. Z takového rozjímání spontánně v
našem nitru vzchází vděčnost, poučení či nové
odhodlání do toho, s čím se potýkáme. V tomto
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pohledu "památka zesnulých", jak ji dnes citlivě
nazývá kalendář a naše vyzdobené hřbitovy
nedávají prostor pouhému smutku a slzám, ale
především zamyšlení a prohloubení úcty k daru
života.
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve
veřejném zájmu, kterou zajišťuje obec. Majitelem
hřbitova je Římskokatolická farnost Horní
Dvořiště-Vyšší Brod. Zájemce si na hřbitově
vybere místo, poté mu bude na Obecním úřadu
přiděleno číslo evidenční a zaplatí poplatek za
pronájem na 10 let. Nájem hrobového místa vzniká
na základě písemné smlouvy mezi provozovatelem
pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat
mimo jiné výši nájemného a výši úhrady za služby
spojené s nájmem.
Cena je dvousložková:
poplatek za 1m2/Kč/rok = 30,- Kč +
cena služby 1m2/Kč/rok = 5,- Kč (kontejner,sekání
trávy). Podle velikosti se cena pronájmu
hrobového místa na 10 let v naší obci pohybuje od
300,- do 1.800,-Kč.
Na hřbitově je zakázáno vysazovat stromy.

přestane déšť, jsme se přesunuli do Vyššího
Brodu. Někteří nezvládli nastupování a okusili
chladivou vodu Vltavy na vlastní kůži. Přesto
přetrvávala výborná nálada a plavba se dvěma
zastaveními proběhla bez větších problémů.
Nástrahy Vltavy všichni zvládli na výbornou a v
Rožmberku jsme poseděli v Rybářské baště.
A slova kormidelníka : „ matko nechlastej ten

rum, matko pádluj“, se stala výrokem dne.
Poděkování patří doprovodným vozidlům a
fanouškům, kteří nás čekali „U veverek“. Takže
snad za rok AHOJ!!

Léto s „ Dvořišťanem“
Závěr školního roku:

Sousedská výpomoc:

I zástupci volného sdružení Dvořišťan navštívili
naše školáky v poslední den školního roku. Všem
popřáli slunečné, veselé prázdniny, hlavně bez
úrazů. Žáčkům rozdali něco sladkého na zub a
třem odcházejícím žákům MP3. Vyslovili přáni,
abychom se společně setkávali na více akcích,
které jsou pořádány především pro děti a mládež.
Sjezd Vltavy:

9.července se konala akce nazvaná „sousedská
výpomoc“ u chalupářů Viznerů, kteří s námi
absolvují většinu akcí. Potřebovali opravit vjezd
k domu. Slovo dalo slovo a pomohli jsme.

Dne 5.července se plně obsazené tři rafty členy
našeho sdružení, ale i „přespoláky“, vydaly do
peřejí Vltavy. Po mírném zdržení, kdy se čekalo až
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Sehnali novou rouru do stoky, Míla Šnobr přivezl
rypadlo a pak to chtělo jen lopaty a chlapskou sílu.
Pravdou je, že dámská část našeho sdružení
pomáhala jen duševní oporou, utíráním potu z čela
a vytvářením dobré nálady. Po skončené
tříhodinové práci všem bylo odměnou občerstvení,
které připravila paní domu Hermínka. Co říci
nakonec? Snad jen to, že je prima, když se
dokážeme spojit a nezištně někomu, kdo to
potřebuje, pomoci. Díky všem zúčastněným
výsledek stojí za to.

ve složení Kouba František a Tymková Božena.
Její osobitý styl v kleče je dovedl až ke
konečnému vítězství. Na druhém místě skončilo
družstvo „ŘVOUCÍ BABY“ Nosková Jindřiška
a Víznerová Martina. Třetí příčku obsadil
rodinný tým Vlaďka a Petr Slaninovi se
soutěžním názvem „SLANEČCI“ Rozdaly se
ceny, diplomy, chvíli se posedělo, snědly se
všechny soutěžní vzorky koláčů a ještě než se
začalo stmívat, jsme se rozešli domů s vědomím
příjemně prožitého odpoledne.

Soutěž o nejlepší posvícenecký koláč a soutěž v
petangu:

Obnovení posezení „ U skalky“ :
Každý kdo vyrůstal v Horním Dvořišti tak zná
místo, kde se říká „U skalky“. Mnozí zde zažili
dobrodružství her na indiány či na partyzány.
Řada dívek zde prožila setkání s chlapci. Často

20.srpna se konala soutěž o nejlepší
posvícenecký koláč spojená se soutěží
dvojic v petangu.
V soutěži o nejlepší koláč se sešlo 12 soutěžních
vzorků.Vzorky se předávaly anonymně a porota je
postupně hodnotila. Porota složená ze znalců
pečení ve složení Nosek, Pícha, Vízner, Slanina,
Petrovič to neměla vůbec lehké. Všechny koláče
byly velmi chutné a vzhledově pěkné. Ocenění za
nejlépe ozdobený koláč získala Martina Viznerová,
ocenění za nápaditost dostal vzorek od Vlaďky
Slaninů – byl to slaný masový koláč ze tří druhů

masa a ten porotě po přísunu sladkého přišel vhod.
Po vyhodnocení se rozběhla soutěž dvojic v
petangu. Na třech hřištích se rozběhl boj s
kovovými koulemi.

se vzpomíná na táboráky u skalky a na
ohňostroje, které stříleli příslušníci PS.
Pohled na toto místo v nedávné době byl
neutěšený. Rozrůstající se šípkové keře, kopřivy
až nad hlavu, natahané kameny, rozbité láhve a
spousta nepořádku. Slovo dalo slovo a 24.září
jsme se v hojném počtu a s potřebným nářadím
sešli na místě.

Do soutěže se přihlásilo deset družstev. Někteří to
hráli poprvé, někteří již nějaký čas trénovali.
Úskalí travnatého terénu překvapilo ale všechny.
Koule odskakovaly jak chtěly, neposlouchaly. A
tak výrokem dne by se dalo nazvat povzbuzování
spoluhráčky Marjánky od Toníka Vaňků:
„Marjánko nedej se, ukaž jim to“. Podotýkám, že
Toník přenechal hru Marjánce a sám většinou
přihlížel. Pravidla to nezakazovala. Do finále se
překvapivě probojoval tým s názvem „PENZISTI“

Dva křoviňáky i pila vrčely a ostatní účastníci se
jako mravenci hemžili a uklízeli celé
prostranství. Po třech hodinách usilovné práce,
kdy byla zabetonována lavička s výhledem na

4

Horní Dvořiště a upraveno celé okolí ohniště i s
posezením, bylo hotovo. Účastníci si na
obnoveném ohništi upekli špekáčky a my věříme,
že posezení bude sloužit široké veřejnosti k zábavě
i odpočinku a doufáme, že bude udržováno v
čistotě, bez pohozených plastových či skleněných
lahví.

Společenská kronika
Významná životní jubilea
nejstarší občané naší obce

Pokračujeme v obnově Křížové cesty

červenec: Lexová Růžena

92 let

září:

94 let

Novotný Robert

Upřímně a vřele přejeme z duše celé hodně
zdraví, pohody a spokojenosti.

Po dlouhých letech opět stojí zastavení číslo 9 a
10. Zastavení 7. - 11. byla již finálně opravena a
čekají pouze na doplnění křížů a obrázků.

Nově narození občánci
Pečenka Jan 12.9.2011
Vosiková Marie 24.9.2011

Nejkrásnější ze všech dárků, vkládá
život do kočárků. V jednom z nich
teď sladce dýchá Vaše štěstí, Vaše
pýcha.
Blahopřejeme rodičům:
Kateřině Korchové a Janu Pečenkovi,
Sandře Mihalikové a Radku Vosikovi

Zprávy ze školy

k narození děťátka.

Zapojení naší školy v loňském roce do projektu EU
peníze školám nám přineslo finance, díky kterým jsme
mohli nově vybavit počítačovou učebnu, koupit
interaktivní tabuli do jedné třídy a nové učební
pomůcky pro pestřejší výuku. To ale nebylo zadarmo.
Naší povinností bylo vytvořit na počítači 192
výukových materiálů v osmi sadách, které od září
ověřujeme ve výuce a které se stanou posléze majetkem
Ministerstva školství. Ještě máme v plánu pořídit
zatemnění oken k interaktivní tabuli a dokoupit
výškově stavitelné lavice, aby i v příštím školním roce
měl každý žák svou vlastní.

Z nejstarší historie Horního Dvořiště
Již počátkem 12. století jsou zmínky o tom, že v
okolí dnešního Horního Dvořiště vedla stará solní
cesta z Lince přes Haselgraben přes Leonfelden a
dále na Sejfy, Rožmitál a Kaplice. Dochází k
rozvoji vzájemného obchodu z Freidstadtu do Čech.
O rozvoj tohoto obchodu usiluje především nově se
rozvíjející rod Vítkovců. Hraniční les úplně ztratil
svůj účel jako chránící pásmo, byl pro spojení obou
zemí dokonce překážkou a musel proto padnout. Za
účelem rozvoje obchodu byly zakládány osady při
zemské hranici a ve výhodné vzdálenosti od
Freidstadtu. Tato místa nabízela konání trhů, zajistila
soumarům přístřešek, sloužila pro odpočinek a
přenocování. Za tímto účelem se našla volná plocha
vřesoviště, toto místo bez porostu a v suché poloze
usnadnilo postup osídlení, nové místo bylo podle
nacházející se povahy terénu krátce pojmenováno
jako „Hayd“ (v latinských listinách středověku
„Merica“). Založení „Haydu“ - Dvořiště, později
„Oberheidu“ - Horního Dvořiště, také brzy
následovalo založení dnešní osady Český Heršlák.
Byl založen na vymýcené lesní půdě. Je
pravděpodobné, že k založení obou Herschlagů
došlo zároveň a patrně z rakouské strany. Ještě roku
1414 je Český Heršlák nazýván krátce jako
Heršlak. Již v roce 1241 existovala spojovací cesta
mezi Freidstadtem - Dvořištěm a Rožmberkem. V
roce 1259 byl založen klášter ve Vyšším Brodě jako

Výtvarný kroužek ve škole pod vedením paní
Šístkové a paní Dvořákové měl svou premiéru 24.10. a
bude probíhat každé pondělí od 14 do 15,45 hod.
Děkujeme maminkám za jejich iniciativu a odhodlání
naplnit volný čas dětí smysluplnými aktivitami.
Přejeme jim hodně štěstí a elánu.

Plán akcí školy:
1.11.
29.11.

Keltský den
Výlet ZŠ do Českých Budějovic (Malé
divadlo – Čarodějka Jennifer + AJG)
21.12.
Vánoční besídka
22.12.-2.1. Vánoční prázdniny
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kulturní středisko Jižních Čech. Zemská hranice tehdy
vedla prostředkem hraničního lesa podle Vltavy a k
Sejfskému potoku. Až Přemysl Otakar II., když se stal
v roce 1251 rakouským vévodou, posunul hranici k
nevýhodě Rakouska. Úmysl Voka z Rožmberka oddělit
obchod ze silnice podél řeky Aist - Malše k Vltavě byl
neúmyslně zkřížen plány Přemysla Otakara II, který byl
zakladatelem Českých Budějovic a chtěl je udělat
obchodním střediskem Jižních Čech, díky jeho vlivu
byl obchod z Rožmberka a Krumlova omezen a nově
vzniklé Horní Dvořiště nedosáhlo takového stupně
vývoje, jaký s tímto městysem zamýšlel Vok.
První písemná zmínka je z roku 1278. Městečko bylo
založeno jako pohraniční osada pány z Rožmberka.
Roku 1504 Petr I. z Rožmberka obdařil obyvatele ve
svém privilegiu městským právem a osvobodil
obyvatele od odúmrti /majetek každého, kdo zemřel bez
mužských dědiců, připadl panovníkovi/. Na základě
privilegia se směly konat ve středu pravidelné týdenní
trhy, které působily na rozmach řemeslné výroby a
místní hospodářské podnikání. Symbolem právního
postavení se stala městská pečeť se znakem města a po
obvodu uvedeným jménem městečka. Městská práva
byla rozšířena roku 1577 o hospodářskou výsadu vaření
bílého a ječného piva pro místní spotřebu. V průběhu
16. století se zde vytvořily předpoklady pro rozvoj
řemeslné výroby a řemeslníci se sdružovali v ceších,
jimž byly udělovány cechovní pořádky. V roce 1564
udělil
Vilém
z
Rožmberka
privilegium
hornodvořišťským kovářům a cech řezníků obdržel tyto
výsady od Petra Voka z Rožmberka roku 1597. V 18.
století se zde rozšířila činnost soukeníků, krejčích,
mlynářů, pekařů, kameníků a zedníků. Hrabě Ferdinand
Buquoy zřídil roku 1674 v Horním
Dvořišti mýto a stanovil poplatky za
různé zboží, které kupci převáželi.
Městečko postihlo mnoho zhoubných
požárů. Nejstarší zprávy jsou z let 1554
a 1557. V roce 1738 vyhořelo celkem
46 domů a kostel sv. Michaela. Roku
1772 zničil požár celou obec. Tyto
časté požáry setřely starobylý ráz
budov i celého městečka.

bytovka v Českém Heršláku
1987 rekonstrukce školy v Horním Dvořišti -topení,
střecha, voda, kuchyně
1987 stavba čistírny odpadních vod Český Heršlák
1987 rekonstrukce ZŠ Český Heršlák - topení,
kotel, fasáda, okna, střecha
1987 oprava kostela - kostelní zeď
1988 zboření budovy bývalého pivovaru
1988 - 1990 stavba nové hasičárny
1988 postavena bytovka č.p.. 4
1989 instalace věžních hodin v kostele
1989 zrušení místního kina
1990 obec prodává dům č.p.. 66 - místní kino a
restaurace
1991 - zrušení jeslí v budově základní školy v
Horním Dvořišti
- přestěhování mateřské školy do budovy ZŠ v
Horním Dvořišti
- zrušení MŠ v Českém Heršláku
1988 - 1993 výstavba nových rodinných domů č.p..
61, 80, 100 v Horním Dvořišti a č.p.. 1 v Českém
Heršláku
1991 - 1992 prodej budovy bývalé mateřské školy a
přilehlých bývalých dílen státního statku (domy č.p..
70 a 71 v Horním Dvořišti)
1992 oprava kostela sv.Michaela v Horním Dvořišti
z prostředků Okresního úřadu v Českém Krumlově a
za přispění obce Horní Dvořiště a sbírky občanů
Rakouska a Německa (bývalých starousedlíků)
1992 postavena ČOV Horní Dvořiště a část
kanalizace - jižní část obce
1993 oprava vodovodu v Horním Dvořišti, nový
výtlačný řád, rekonstrukce vodárny
1993 vzniká myslivecká střelnice na vrchu Kalvárie
1994 navrácení zvonů do kostela v Horním Dvořišti
1994 výstavba kanalizačního sběrače v Českém
Heršláku
1995 - 1997 prodej většiny obecních domů ( domy
č.p.. 9, 10, 11, 108 v Horním Dvořišti a č.p.. 23,56 v
Českém Heršláku)
1997 zrušení II. stupně základní školy, přestěhování
I. stupně do budovy školy v Českém Heršláku
1999 - 2002 velká přestavba nádraží , elektrifikace
2000 obci je navráceno do majetku cca 50 ha lesa
2002 záchrana památných dubů u sochy sv. Jana
Nepomuckého v Českém Heršláku, zpevnění kmenů
2002 ve škole v Českém Heršláku instalován kotel
na biomasu - k vytápění se používají piliny a štěpka
2003 rekonstrukce sociálního zařízení a výdejny
stravy v ZŠ v Horním Dvořišti
2003 obec v soudním sporu prohrává budovu č.p..
26 , dosavadní sídlo obecního úřadu a místní lidové
knihovny, novou majitelkou je paní Kalech, USA
2003 po několikaletém soudním sporu je obci
navráceno do majetku 150 ha lesa
2004 obec kupuje budovu č.p. 26 – sídlo obecního
úřadu od paní Kalech
2004 dokončena rekonstrukce ČOV Horní Dvořiště

Další události z kroniky obce
1971 - 1976 výstavba
nových vícebytových domů
č.p.. 5,6,7,8.9,10,11
1972
postaveny kabiny TJ
Sokol v Horním Dvořišti
1976 výstavba nové prodejny
Jednoty v Horním Dvořišti
21.-23.7. 1978 velké oslavy
700 let založení obce
1983 výstavba nové silnice
do obce
1986 rekonstrukce hřbitova
1986 postavena nová

6

Bezpečné branky
Citáty a motta

Na hornodvořišstském fotbalovém trávníku bude
bezpečněji. Stane se tak díky Jihočeskému kraji a
Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ, které stojí
u projektu Bezpečné branky. Jeho cílem je zvýšit
bezpečnost dětí na fotbalových hřištích instalací
skutečně bezpečných, výrobcem certifikovaných branek
o rozměrech 5 x 2 metry, vyrobených z lehkých
pevných materiálů. Ty díky zesíleným patkám
nedovolují snadné převrácení a tím ani možné zranění.
Právě tento projekt pomůže možná rizika snížit.
Jeden pár bezpečných branek bude sloužit i naším
nejmenším fotbalistům, jenž se podařilo získat
starostovi obce Horní Dvořiště a zároveň
organizačnímu pracovníkovi zdejšího fotbalového
klubu panu Keménymu. Dne 17. 10. 2011 podepsal v
Českém Krumlově darovací smlouvu a dne 25. 10.
2011 tento pár bezpečných branek osobně převzal na
místním fotbalovém hřišti. Jeden tento pár má hodnotu
45.600,- Kč
„Bezpečnost a ochrana našich dětí je velmi důležitá a
velmi mi na ní záleží. V Česku došlo v nedávné době k
několika velmi vážným nehodám na sportovištích s
tragickými následky, které byly způsobeny pády
brankových konstrukcí na děti. Právě tomu chceme
předejít," říká starosta obce Horní Dvořiště Zdeněk
Kemény.
Bezpečné branky Jihočeský kraj pořídil ze
čtyřmiliónového daru, který věnovala Jaderná
elektrárna Temelín ze Skupiny ČEZ a na vybrané obce
je bezúplatně převádí.
Kemény Zdeněk

Máme dvě ruce.
Jednu, abychom stiskli dlaň těm, se kterými kráčíme.
A druhou, abychom zdvihali ty, kteří padají.
******************************************
Utrpení vděčíme za vše, co je dobrého v nás, co
dodává životu cenu, vděčíme mu za soucit, vděčíme
mu za odvahu, vděčíme mu za všechny ctnosti.
Anatole France

******************************************
Spal jsem a snil, že život je radost. Probudil jsem se
a spatřil, že život je povinnost. Plnil jsem ji a
pochopil, že povinnost je radost.
Rabíndranáth Thákur

Pranostiky na listopad
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu
zas.
******************************************
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku
věží.
******************************************
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom
blátem oplývá.

Pro dobrou náladu
aneb úsměv sluší každému

Jde pán kolem blázince, z kterého se radostně
ozývá. “Třináct, třináct.” Protože pán je zvědavý,
přiloží oko k díře ve zdi a kouká. Najednou ho
někdo do toho oka píchne a radostně se za zdí ozve:
“Čtrnáct, čtrnáct.”
******************************************
Přijde bruneta na salaš a ptá se bači: “Když uhádnu,
kolik máte ovcí, můžu si jednu odnést?” Bača
souhlasí. “Máte jich přesně sto,” uhádne, vezme
ovci a odchází. Však bača na ni volá: “Slečno, když
uhádnu vaši původní barvu vlasů, vrátíte mi toho
psa?”
******************************************
Dva muži se navzájem svěřují. “Moje manželka
nikdy nevyjde s penězi, které vydělám.” “To ta moje
s nimi vyjde, ale vždycky se vrátí bez nich.”

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - celé Horní Dvořiště a celý Český
Heršlák
2.11.2011 (středa) od 08:00 do 15:00 hodin
Pošta

prov.doba: od 15:15 do 17:00 hod
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Jednota H.D. prov.doba: od 15:00 do 17:00 hod /nebude pečivo/

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na čtvrtek 24.11.2011
v 17.00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
****************************************************************************************
Rádi bychom obecní noviny obsahově zpestřili. Toho jde dosáhnout například rozšířením řady pravidelných
přispěvatelů. Pokud budete mít zájem o jakoukoliv spolupráci při tvorbě novin, neváhejte se na nás obrátit
např.prostřednictvím emailu: obecnizpravodaj@e mail.cz nebo dopisem, který můžete dát do schrámky na OÚ.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
392 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 6. čísla: 15.12.2011
Evidenční číslo MK ČR E 19945

