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Vážení spoluobčané,
opět Vás vítáme na stránkách našeho časopisu a věříme, že se z následujících řádků něco nového o
dění v naší obci dozvíte. Blíží se prázdniny a doba dovolených. Rádi bychom popřáli školákům
hezké prázdniny, plné zážitků a Vám všem ostatním prosluněné, pohodové a odpočinkové léto.

Usnesení č. 13
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní
Dvořiště
ze dne 26. 4. 2012
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění.
 záměr zapojení území obce Horní Dvořiště do
území působnosti MAS Sdružení Růže.
 průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za
rok 2011.
 rozpočtovou změnu č. 1/2012.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s.
na uložení NN kabelů v pozemku parc. č. 266 v
k.ú. Český Heršlák.
 komisi k určení nejlepší nabídky na pronájem
obecního majetku (rybník pod Hřbitovem).
 výši nájmu nebytových prostor - min. výše 30,Kč za m2 ročně.
 výši nájmu pozemku určeného pro zahradu min. výše 1,- Kč za m2 ročně.

 výši nájmu pozemku určeného pro zemědělství min. výše 800,- Kč za 1 ha ročně.
 uzavření
dodatku
pojistné
smlouvy
odpovědnosti za škodu způsobenou obci starostou
místostarostou, členem zastupitelstva či pojištění
čistých finančních škod vzniklých nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 hospodaření příspěvkových organizací obce.
 opravu obecní komunikace k nádraží v max.
výši opravy 50 000,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o podaných žádostech o granty
 informaci o schváleném závěrečném účtu DSO
Vyšebrodsko za rok 2011.
 informaci o vedení kroniky obce
 informaci o kulturních akcích v obci v roce
2012.
 informaci o pronájmu obecního majetku
(nebytový prostor v č.p. 32 a pozemky parc. č.
191/1 a 2482/2 v k.ú. Horní Dvořiště). Starosta
obce informoval přítomné zastupitele, že na
základě podaných žádostí o pronájem nemovitostí
vyvěsil na úřední desce oznámení o záměru
pronajmout obecní majetek. Konkrétně se jedná o

nebytový prostor – bývalá prádelna v č.p. 32
(vedle pošty) o velikosti 24 m2, dále o pozemek
(orná půda) parc. č. 2482/2 v k.ú. Horní Dvořiště
(okolo vodojemu) a část pozemku parc. č. 191/1 v
k.ú. Horní Dvořiště (za kabinami TJ Sokol). Cena
nebytových prostor z let minulých je nastavena ve
výši 30,- Kč za m2 ročně a cena pozemku za
zahradu 1,- Kč za m2 ročně a cena pozemku za
zemědělskou půdu 800,- Kč za 1ha ročně. V této
výši budou nájemní smlouvy uzavřeny.
 informaci o otevření Šumavské hřebenové
cesty II a setkání na hranicích dne 4. 5. 2012.
 informaci o reorganizaci v příspěvkové
organizaci (škola) a obecním bytu určeného pro
nového učitele. Starosta informoval přítomné
zastupitele, že od nového školního roku dojde k
reorganizaci ve škole z důvodu nárůstu počtu dětí.
Z tohoto důvodu se bude muset přijmout nový
učitel(ka). V návaznosti na nástup nového učitele
bude potřeba uvolnit jeden obecní byt. Starosta
zkonstatoval, že s tímto bylo počítáno už loňské
léto, kdy přiděloval byt nájemníkům, s nimiž
uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou do 30.
06. 2012. K tomuto datu musí byt v č.p. 34
uvolnit, tak aby obec do 1.8. 2012 byt připravila
pro nového učitele.

odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.on
Distribuce, a.s. na uložení NN kabelů v pozemku
parc. č. 266 v k.ú. Český Heršlák.

Inventarizace za rok 2011
Starosta obce předložil k nahlédnutí inventarizační
zprávu za rok 2011. Inventarizace proběhla řádně,
podklady byly řádně připraveny a ověřeny dle
skutečnosti. U inventur byly vždy členy komise
osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur
byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a
ostatních inventarizačních položek pasiv a
podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních
soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní
stav
majetku
a
závazků
a
ostatních
inventarizačních položek.
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovou
změnou č. 1/2012 a předložil jí k nahlédnutí.
Podrobnosti doplnila hospodářka obce paní Ing.
Baudyšová Helena. Příjmy i výdaje jsou vyrovnané
v hodnotě 270 948,60 ,- Kč. Jedná se hlavně o
dotaci EU školám, která přišla na obecní účet. Tyto
peníze byly dále přeposlány na účet školy. Jinak se
jedná o pohyb mezi jednotlivými paragrafy.

Usnesení č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní
Dvořiště
ze dne 14. 6. 2012

3.Zastupitelstvo ukládá starostovi obce:
 zveřejnit záměr pronajmout rybník „pod
hřbitovem“ na pozemku parc. č. 1930/12 v k.ú.
Horní Dvořiště
 vyhlásit na rybník „pod hřbitovem“ na
pozemku parc. č. 1930/12 v k.ú. Horní Dvořiště
nabídkové řízení bez minimální ceny

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatelé
zápisu
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
 závěrečný účet obce za rok 2011 a uzavírá ho
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad
 doplnění usnesení zastupitelstva obce č. 10 bod
1.7 ze dne 24. 11. 2011 (zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce na rok 2012, kde
závaznými ukazateli jsou paragrafy,) o větu – „jako
přebytkový“
 (stanovuje) cenu budovy bez č.p. na parc.st. 74
v k.ú. Český Heršlák (bývalé školní dílny) 100
000,- Kč
 rozpočtovou změnu č.2/2012 a 3/2012
 (stanovuje) cenu budovy bez č.p. na parcele st.
2/3 v k.ú. Horní Dvořiště (hospodářské
příslušenství u fary) 50 000,- Kč

4.Zastupitelstvo pověřuje starostu obce:
 oslovit právníka a ve stanovené lhůtě
odpověděl Okresnímu soudu v Českém Krumlově
ohledně žaloby na obec o určení vlastnického
práva k pozemku okolo nemovitosti č.p. 146 (vila)
parc. č. 2433/7 vše vk.ú. Horní Dvořiště.
 podat žádost k MAS Sdružení Růže.
Začleněním území do MAS Sdružení Růže neplatí
obec žádný členský příspěvek. Tím, že obec
schválí začlenění území obce do MAS Sdruž.
Růže, umožní nejen sobě, ale i soukromým
subjektům žádat a následně čerpat dotace v rámci
MAS Sdruž. Růže. V případě, že je žadatel o
dotace úspěšný, tak MAS Sdruž. Růže zaplatí 3 %
ze získané dotace. Starosta obce doporučuje
zastupitelům začlenit území obce Horní Dvořiště
do území působnosti MAS Sdružení Růže.
 podepsat
smlouvu
o
zřízení
práva
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umístění dětského hřiště na návsi v Českém
Heršláku či v Horním Dvořišti. Tuto petici
podepsalo 80 lidí (včetně nezletilých) vesměs z
Českého Heršláku. Starosta navrhuje na základě
předložené petice, zrušit usnesení zastupitelstva
obce č. 12 bod 1.4 ze dne 23. 02. 2012.

2.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 dopis ohledně snížení kupní ceny za pozemky
parc. č. 45/1, 45/8, 45/9 a 45/11 v k.ú. Český
Heršlák (park a pozemky okolo č.p.54).
 informaci o vývoji zastavování rychlíků R
202/203 v obci a novém JŘ 2012/2013
 informaci o dokončení Křížové cesty
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Pozemky v Českém Heršláku
Starosta obce informoval, že bylo obci nabídnuto k
odkoupení pozemky parc. č. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4,
46/5, 46/6, 47/5, 47/6, 47/7 a st. 73 vše v k.ú.
Český Heršlák. Jedná se vesměs o plochy okolo
č.p. 53 a 58 v Českém Heršláku a též pozemky pod
obecní komunikací vedoucí k nádraží. V
návaznosti na nabídku výše uvedených pozemků
starosta obce seznámil přítomné zastupitele s
navrženou kupní cenou, již zažádaných pozemků
parc. č. 45/1, 45/8, 45/9 a 45/11 v k.ú. Český
Heršlák (park a pozemky okolo č.p.54) a to
částkou 335 000,- Kč. Díky této informaci starosta
obce ve spolupráci s místostarostou zažádal o
snížení kupní ceny těchto pozemků a to jak bylo
uvedeno v žádosti za cenu obvyklou v místě a čase.

3. Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce obce:
 opravit výměru u pozemku 59/1 v k.ú. Český
Heršlák v souladu s výpisem z katastru
nemovitostí tj. podílem 838/1000
 doplnit budovu bez č.p. na parcele st. 74 v k.ú.
Český Heršlák (bývalé školní dílny) a budovu bez
č.p. na parcele st. 2/3 v k.ú. Horní Dvořiště
(hospodářské příslušenství u fary) do majetkové
evidence obce
 zkontrolovat kultury pozemků uvedené v
majetkové evidenci s výpisem z katastru
nemovitostí, opravit majetkovou evidenci (karty
pozemků) v souladu s výpisem z katastru
nemovitostí, opravit analytickou evidenci účtu 031
v souladu s majetkovou evidencí (kartami
pozemků)

Nezastavování vlaků v H.D.
Starosta obce ve spolupráci s místostarostou
informoval přítomné, že byť obec dostala v lednu
příslib od Jikordu s.r.o, že od změny JŘ 2011/2012
tj. od 10. června budou v obci opět zastavovat
rychlíky R 202/203, se tak nestalo. Na základě
tohoto bylo vyvolané opětovné jednání s Jikordem
s.r.o., konkrétně s panem Ing. Čejkou a Ing.
Študlarem. Bylo zjištěno, že kraj, jako objednatel
těchto vlaků u ministerstva dopravy je také
překvapen, že vlaky zastavovat nebudou a tak
zaslal prostřednictvím Jikordu s.r.o. žádost o
vysvětlení přímo na ministerstvo dopravy panu
řediteli JUDr. Michalčíkovi. Na odpověď se teď
čeká. V návaznosti oznámil, že už je znám i návrh
nového JŘ na rok 2012/2013, kde se mění Sp 1931
(příjezd z ČB v 9:01) na R 1541a Sp 1933 (příjezd
z ČB ve 13:02) na R 1543 a díky tomu nemají v
naší vsi opět zastavovat. Připomínky se mohou
dávat k 25. 07. 2012. Starosta už nyní vyvolal
jednání s Jikordem ohledně zjednání nápravy, aby
JŘ zůstal minimálně v takovém stavu jako je, jinak
se nebudou mít lidi od Českých Budějovic jak
dostávat domů. Zastupitel Nosek navrhuje, zda by
Jikordu respektive kraji nevyšlo levněji, kdyby
objednal jednotlivé zastavování vlaků, než
dublovat dopravu náhradními OS vlaky či
autobusy.

4. Zastupitelstvo obce doporučuje starostovi
obce:
 uzavřít nájemní smlouvu na rybník „pod
hřbitovem“ na pozemku parc. č. 1930/2 v k.ú.
Horní Dvořiště s Mysliveckým Sdružením Černý
les dle dohodnutých podmínek.
5. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
 v zákonné lhůtě písemně odpovědět panu
Františku Krejčímu ml., jakým způsobem byla
vyřízená petice podaná jeho prostřednictvím.
 podat žádost o koupi pozemků parc. č. 46/1,
46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 47/5, 47/6, 47/7 a st.
73 vše v k.ú. Český Heršlák za cenu obvyklou v
daném místě a čase.
6. Zastupitelstvo obce ruší:
 usnesení zastupitelstva obce č. 12 bod 1.4. ze
dne 23. 02. 2012

Petice – umístění dětského hřiště
Starosta obce informoval, že obdržel dne 23. 05.
2012 petici dle čl.18 Listiny základních práv a
svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
od pana Františka Krejčího z Českého Heršláku
ohledně nesouhlasu umístění schválených variant
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Volné sdružení Dvořišťan pořádalo
30.dubna stavění máje a rej čarodějnic
V letošním roce připadlo stavění máje na pondělí,
a tak příprava májky začla už v neděli odpoledne.
Sešli jsme se u Nosků a v režii naší hlavní
„vazačky“ Helenky jsme připravili tři věnce na
májku. Večer před prvním májem je nasycen
kouřem z hořících ohňů a patří k němu veselá
zábava. První májové ráno je plné vůně čerstvého
chvojí a břízek a je zasvěceno mládí a lásce. Ráno
musí stát na návsi velká společná májka. Kromě
velké máje uprostřed obce se staví řada
„soukromých“ májí. U Nosků se stavěla májka již
podruhé. Přes 30 lidiček se odpoledne sešlo a
májku dozdobili barevnými fáborky, třemi věnci a
letos i girlandou. Postavení máje probíhalo
tradičním způsobem, muži májku podpírali a
zvedali vzhůru, z druhé strany pomáhal traktor.
Chvíle napětí skončila, když májka stála a byla
zabezpečena. Všichni jsme si oddychli, že se věc
podařila a májka přežila, protože při zvedání kmen
májky opravdu strašidelně zaskřípal.

U Nosků za soumraku také nastal rej čarodějnic.
Po loňských zkušenostech si většina přivezla svůj
„dopravní prostředek – koště“. Každá čarodějnice
povozila chlapce na koštěti a nebylo nic platné, že
se někomu z nich nechtělo. Tančilo se a povídalo
dlouho do večera. Čarodějnice ale asi vymírají,
protože nás bylo méně než vloni. Proto v příštím
roce mezi sebe pozveme i čaroděje a
černokněžníky, doufáme, že přiletí. V nočních
hodinách šla většina spát, jen hlídka máje zůstala
venku. Jak se ukázalo, bylo to dobře. V ranních
hodinách troufalci z obce přišli na obhlídku a byli
překvapeni, že májka se hlídá. Stačili tedy jen vzít
sklenici se zbytkem utopenců a utekli. Ráno bylo
překvapením pro všechny postavená břízová májka
před domem Nosků. Dle tradice ozdobená břízka
stojí všude tam, kde bydlí svobodné děvče. Májku
dostala svobodná dívka darem od svého mládence.
Takže závěrem: super akce, spolupráce, zábava a
za rok znovu.

Po práci nastala zábava, dobrý zvěřinový gulášek
chutnal všem a pivíčko po něm klouzalo do krku
jak po másle. U ohně jsme si povídali o všem
možném a po dlouhé době jsme probrali problémy
soukromé i ostatní. Pověra praví, že noc před
svátkem Filipa a Jakuba patří čarodějnickým
rejům. Proto bylo nutné náležitě chránit stavení,
dobytek a především lidi před vlivem čarodějné
magie. Vykonávaly se tedy magické praktiky
ochranné. Nad vrata stavení se dávaly ochranné
byliny, černobýl a ratolesti lípy. Na práh chléva se
sypal písek nebo pokládaly husté travnaté drny.
Čarodějnice, mající zálusk vniknout dovnitř a
škodit, musela podle pověry napřed přepočítat
zrnka písku nebo jednotlivé travičky. Do té doby
kohout třikrát zakokrhal a její moc byla zlomena.

Kouzelný svět Postaviček Walta
Disneyho
Stává se již tradicí, že Dětský den je největší
kulturní událostí naší obce. Ten letošní byl
zasvěcen kresleným postavičkám z dílny Walta
Disneyho, nazvaný „Horňácký Disneyland“.
Hlavní postavou, jež nás celým programem
provázela, byl nejslavnější Mickey Mous. S ním
přišli i Všichni z Kačerova, Sněhurka a trpaslíci,
Shrek s Foinou, Pocahontas, Šmoulové
i s
Gargamelem, který pro naše děti připravil
občerstvení. Děti překvapila i Cruela ze 101
dalmatinů, protože na rozdíl od té filmové byla
hodná a milá. Gumídci si připravili zajímavou
soutěž, která se všem moc líbila.
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Mořská víla Ariel s princeznou Barbie měly tak
nádherné šaty, až malým holčičkám přecházel
zrak. Medvídek Pů s tygříkem učili děti hrát
kroket. Podívat se přijela i Oliva Oyle, bohužel

Poté co se děti dostatečně vyřádily a pohrály si s
vysoutěženými
dárky,
se
přesunuly
na
imporovizované pódium a zavítaly do klasické
české pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký v
podání Divadelní společnosti Máma a táta, kde za
pomocí
loutek
zachránily
princeznu.
Následovala dětská diskotéka, jež volně přešla v
diskotéku pro dospělé. Završením celého dne bylo
večerní překvapení, které letos zajistil „Slepičí
tanec“ v nádherných slepičích kostýmech.

bez Pepka námořníka, ale s jeho věčným rivalem
Blutem, pozvání neodmítl ani Grinch, Hello Kitty,
přátelé z Madagaskaru a další postavičky jež se
staraly o zábavu našich nejmenších

Poděkování za příjemně strávený den patří všem,
kteří se jakoukoli měrou podíleli na přípravě a
organizaci dětského dne, sponzorům a obci Horní
Dvořiště, bez nichž by to opravdu nešlo.
Za kulturní komisi obce: Luboš Kreml

Seznam sponzorů viz str.9
Dostatečný přísun tekutin pro malé i velké
návštěvníky zajišťovali Rafani. Zpestřením a
odreagováním byl skákací hrad, kde se vyřádili
snad úplně všichni.
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Někteří jedinci oblékli u této příležitosti i uniformu
PS a nic jim uplynulá léta neubrala na kráse. Celé
odpoledne uplynulo ve vzájemných diskusích při
vyprávění zážitků ze služby na hranicích. Celou
atmosféru podtrhovala harmonika, která hrála
šlágry oné doby, při kterých si řada bývalých
pohraničníků zazpívala. Druhý den se opět
účastníci rozjeli do svých domovů a někdy příště
zase v Českém Heršláku na státní hranici ………

Letnice
V letošním roce vyšly Letnice na sobotu 9.června.
Medard propršel a prognóza počasí na sobotu

Jak to dělají u sousedů
Přijetí pozvání na hasičskou soutěž, která se konala
5.května, bylo samozřejmostí. Jen nás, české
účastníky zaráželo, že až na 20. hodinu večerní. V
obci Deutsch Horschlag se konala tradiční hasičská
soutěž družstev za umělého osvětlení.Přípravou
této akce žije celá vesnice již dlouhou dobu

nebyla vůbec příznivá. Proto jsme měli v plánu
trochu poklidit „u Skalky“ a zasadit lípu. Ale
vzhledem k tomu, že bylo napršeno a stále pršelo,
museli jsme od úpravy Skalky upustit a v dešti
jsme alespoň zasadili lípu u šestého zastavení
obnovené Křížové cesty. Poté jsme se přesunuli k
Noskům, kde jsme si opekli klobásky a hlavně se
porazila májka, protože kácení máje k Letnicím
patří. V poctivé losovačce letošní máj vyhráli
Viznerů. Snad se u ní ohřejí. No a protože jsme
nestačili udělat údržbu Skalky, sejdeme se někdy
při lepším počasí. Ale třeba nás mládež, která
Skalku používá k letním ohňům překvapí a poseká
trávu sama.

Setkání bývalých pohraničníků

předem. Nad vesnicí, na posekané louce bylo
připraveno 6 soutěžních drah a na nich srovnané
hadice, savice, stříkačky, zkrátka vše potřebné pro
tento sport. Na okolních jeřábech byly zavěšeny
velké reflektory, které dostatečně osvětlovaly místo
soutěže. Největším překvapením pro nás laiky byla
účast. Účastnilo se přes čtyřicet devítičlenných
družstev. Ještě víc jsme se divili, že byla celá řada
družstev žen. Bylo úžasné sledovat velké množství
mladých lidí, jak soutěží ve sportu, který je u nás
okrajovou záležitostí. V jejich tvářích byla poznat
hrdost, že mohou soutěžit a reprezentovat svoji
obec. Celá organizace probíhala jasně a bez
nějakých zádrhelů či konfliktů. Všichni věděli, kdy
mají být na daném místě a co mají dělat. Široký
sbor rozhodčích vše zvládal s přehledem. Koho
nebavilo postávání u soutěžní dráhy, ten si mohl
sednout
do
jednoho
z
připravených
občerstvovacích stanů a vše sledovat na
velkoplošných obrazovkách, které byly umístněny
v každé občerstvovně. Záběry soutěžících družstev
a průběžné výsledky byly nepřetržitě vysílány
uzavřeným televizním okruhem. Při dobrém pivu,

Ve dnech 16. až 17. června se uskutečnilo v naší
obci setkání pohraničníků bývalé 1.Roty
15.brigády PS, ročník 1968-69. Z celé republiky
se sjelo kolem 30 bývalých členů PS. Někteří
přivezli i své manželky, které většinou pocházely
z naší obce. Podle hlavního organizátora pana
Jaroslava Vykydala byl největší problém sehnat
kontakty na bývalé spolubojovníky. Telefonáty na
obce, kde kamarádi žili před vojnou, kontakty na
zaměstnavatele kde pracovali a vyptávání se
ostatních známých zabralo téměř celý rok práce.
Nakonec se setkání podařilo zorganizovat a
vzpomínání nad zažloutlými fotografiemi bylo
opravdu nezapomenutelné. Vzpomínalo se na
velitele, psy, hospodu, ale i místní děvčata (dnes
většinou již babičky).
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které k podobným soutěžím patří, se dobře
hodnotil tento zajímavý večer u hasičů v Heršláku.
Kulisou večera byl i pokřik vítězných družstev. Co
závěrem? Sehranost družstev svědčí o tvrdém
tréninku. Perfektní akce, obrovský zájem mladých
lidí a spolupráce celé obce na jejím zdaru. Máme
co závidět!

věcnými cenami. Po vyhlášení se servíroval druhý
chod oběda a to v podobě upečeného prasete. Poté
následovala volná zábava. K večeru se
neplánovaně strhl tuhý boj v podobě dalšího
fotbálku, kde se rodiče se svými dětmi postavili
místním fotbalistům. Rodiče s dětmi po tuhém boji
:-) porazili profíky 6:5, byť chvílemi nebylo poznat
kdo s kým hraje, ale jako sranda to bylo výborný.
Celý den se účastníkům moc líbil a všichni, ale
především děti si ho výborně užili. Velký dík patří
všem, kteří pomohli tuto akci
uskutečnit. Zvláštní poděkování za
vydařenou akci patří Hance a
Karlovi Píchovým, kteří vše skvěle
zorganizovali a připravili.

Dokopná - mladší žáci nařezali rodičům
dokopná mladších žáků- ze dne 16. 06. 2012
(sobota 13:00 hodin)
MLADŠÍ ŽÁCI – RODIČE 10 : 1
Pícha Karel 7x, Dvořák David, Svoboda Miroslav,
Pečenka Jakub - Dvořáková Andrea
Sestava ml. žáků: Německý Jaroslav, Pícha Karel
ml., Pečenka Jakub, Svoboda Miroslav, Lendacký
Jaroslav ml., Dvořák David, Pícha Evžen ml.,
Krištof Zdeněk, Roboch Jan, Lašák František,
Ďuráková Andrea, Ďurák Michal, Beňo Pavel a
trenér Pícha Karel

Pozvánka na turnaj
v malé kopané
Zveme Vás na 9. ročník fotbalového turnaje v malé
kopané, který se koná dne 21. 07. 2012 (sobota) na
travnatém hřišti v Horním Dvořišti. Týmy budou
rozlosovány do dvou skupin (účast 12 týmů – ze
skupiny postupují 3 týmy do vyřazovacích bojů).
V základní skupině sehraje každý tým pět zápasů.
První tým ze skupiny postupuje přímo do
semifinále. Druhý a třetí tým ze skupiny hraje
čtvrtfinále. Poslední tři týmy ze základní skupiny
končí. V areálu bude zajištěno občerstvení. K
dispozici bude hygiena, ubytování ve vlastních
stanech, parkování v okolí hřiště.V noci ze soboty
na neděli připravena zábava – reprodukovaná
hudba. Startovné na jeden tým činí 600,- Kč
(přihlášky viz. KONTAKT – do 18.7.2012) nutno
zaplatit předem na účet (č. účtu: 225592895/0300),
nebo v hotovosti organizačnímu pracovníkovi
klubu (viz KONTAKT). Vedoucí jednotlivých
týmů předloží soupisku hráčů.

Sestava rodičů: Pícha Evžen, Píchová Marcela,
Dvořáková Andrea, Cahynová Andrea, Píchová
Hana, Lendacký Jaroslav, Beňová Dagmar,
Vaňásková Věra, Pečenková Olina, Smutek Jan,
Lašák František, Bernkopf Slavomír

V sobotu 16. 06. 2012 měli mladší žáci dokopnou.
Vydařilo se počasí, peklo se prase, bylo to moc
fajn. Od 13 hodin se hrála exhibice s rodiči, která
skončila jednoznačně 10:1. Po fotbálku byl oběd,
který přichystal Milan Krejčů. Pak následovaly
dovednostní soutěže. V přesnosti byl nejlepší
Pavlík Beňů před Davidem Dvořáků a Frantou
Lašáků. V penaltách se zaskvěl Kája Píchů,
Honzík Robochů a Jarda Německých. V
nožičkách byl nejlepší Jarda Německých před
Mírou Svobodů a Kájou Píchů. Po dovednostních
disciplínách následovalo zhodnocení celého
soutěžního ročníku a předání věcných cen. Naši
žáci se umístili na krásném druhém místě a za to
obdrželi malý fotbalový pohár s diplomem a

Na turnaj zve všechny příznivce fotbalový oddíl
SOKOL HORNÍ DVOŘIŠTĚ.
KONTAKT:
Zdeněk Kemény
organizační pracovník klubu Sokol Horní Dvořiště
telefon do zaměstnání:
380 747 912
mobil:
724 448 088
e-mail:
sokoldvoriste@seznam.cz
web:
www.sokolhornidvoriste.webnode.cz
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Vítání občánků

Pozvánka na kulturní a sportovní akce
v obci

Vítání občánků do společenského života se konal
dne 6.6.2012 v obřadní místnosti Obecního úřadu.
Kulturní vystoupení dětí ze ZŠ TGM recitací
básniček a zpěvem navodilo slavnostní atmosféru.
Pan starosta přivítal nové občánky, rodiče a
ostatní blízké. Za sebe i celou obec jim popřál
hodně zdraví, lásky a radosti. Po projevu se rodiče
podepsali do pamětní knihy a pak jim byly
předány upomínkové předměty.

21.7. Turnaj v malé kopané spojen s večerní
taneční zábavou – reprodukovaná hudba
25.8. Obecní zábava na návsi - loučení s létem,
k poslechu a k tanci hraje hudební kapela AGRIA
BAND

Blahopřejeme k narozeninám
v květnu:
Kašková Emilie 89 let
Junek Stanislav

75 let

Šubjak Jan

60 let

v červnu:
Maršánová Sonja 65 let

Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v
duši, co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, aťse zdvojí.
Šťastný úsměv na tváři ať se denně rozzáří.

Narození občánci

Přivítaní občánci:
Pečenka Jan

*12.09.2011

Vosiková Marie

*24.09.2011

Šístková Aneta

*19.01.2012

Ferenčík Jaroslav

*05.02.2012

Sivok Martin

*08.02.2012

Polák Filip

*14.04.2012

Kováčová Vanesa

*02.05.2012

Kováčová Vanesa

02.05.2012

Ať je Vaše holčička,
krásná jako růžička,
ať Vám štěstím jenom kvete,
láskou na ní nešetřete.

Odkalování vodovodního řadu
Pozdrav do školy
Protože školní rok se neodvratně blíží ke svému
konci, děkujeme touto cestou všem učitelkám za
činorodou a úspěšnou práci při výchově našich
dětí. Všem pracovníkům školy a také dětem
přejeme: „užijte si blížících se prázdnin do sytosti
a podle svých představ“.
Obec Horní Dvořiště

Oznamujeme občanům, že v pondělí dne 09.
července 2012 bude provádět ČEVaK a.s.
odkalování vodovodního řadu v Horním Dvořišti
od 07:30 do 10:00 hodin a v Českém Heršláku od
10:00 do 12:00. Z tohoto důvodu bude omezen tlak
vody ve vodovodním řadu.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, ORGANIZÁTORŮM, ÚČINKUJÍCÍM,
KTEŘÍ SE PODÍLELI JAK FINANČNĚ, TAK MATERIÁLNĚ NA
PROBÍHAJÍCÍ AKCI DISNEY DĚTSKÝ DEN

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ

KAPLICE

KREJČÍ Milan

ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky

AGRO - MAMBAK s.r.o. HORNÍ DVOŘIŠTĚ

ANDY CAFFÉ s.r.o.

HOSTÉ Nádražní restaurace v Č. Heršláku

GEHA elektromontáže s.r.o.

TECHNICKÉ služby Kaplice, s.r.o.

LESS & FOREST s.r.o.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Horní Dvořiště
ZONEK Jan, Horní Dvořiště

AKVATYK, spol. s.r.o., Vyšší Brod

Myslivecké sdružení ČERNÝ LES, Horní Dvořiště

KEMÉNY Zdeněk ml., Horní Dvořiště

BOLEBRUCH David, Horní Dvořiště

OKRESNÍ SOUTĚŽ MUZI – KONEČNÁ TABULKA 2011/2012
#

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

SK Holubov

22

13

4

5

41 : 29

43

10

2.
3.

FC Vltava B
Sokol Horní Dvořiště

22
22

13
13

4
3

5
6

69 : 32
65 : 41

43
42

10
9

4.
5.

FC ROMO Český Krumlov
Smrčina Horní Planá B

22
22

12
13

4
1

6
8

67 : 63
55 : 45

40
40

7
7

6.
7.

FC Velešín B
FK Dynamo Vyšší Brod B

22
22

12
10

2
4

8
8

69 : 53
66 : 47

38
34

5
1

8.
9.

SK Fotbal Rožmberk
Sokol Křemže B

22
22

9
7

5
3

8
12

47 : 44
62 : 70

32
24

-1
-9

10.
11.

FK Dolní Dvořiště B
SK Větřní B

22
22

5
4

1
3

16
15

44 : 95
44 : 75

16
15

-17
-18

12.

Sokol Přídolí B

22

2

4

16

37 : 72

10

-23

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI – KONEČNÁ TABULKA 2011/2012
#

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.
2.

SK Zlatá Koruna
Sokol Horní Dvořiště

12
12

11
7

0
0

1
5

56 : 16
47 : 46

33
21

15
3

3.

Sokol Křemže

12

0

0

12

14 : 55

0

-18

Závěrem
Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na 23.8.2012
v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 3. čísla: 20.8.2012
Evidenční číslo MK ČR E 19945
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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