Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 4/2013

Ročník: III

29.srpna 2013

Vážení spoluobčané,
sice nám končí dovolené či prázdniny a děti se brzy vrátí plné letních zážitků do školních lavic,
zároveň běží čas sklizní a začínají přípravy přírody na zimu. Dny se zkracují, stíny začínají být
delší a sluníčko musí po ránu často těžce bojovat s mlhou, aby nás alespoň ještě trochu zahřálo.
Léto se s námi pomalu loučí a na tři měsíce vystřídá jeho vládu podzim, někým zatracovaný,
jiným obdivovaný. Není divu, oba přívlastky se k němu opravdu hodí, musíme však příchod
podzimu brát pozitivně. Zamysleme se nad nynějším světem a pokusme se jej udělat krásnější pro
nás i ostatní pomocí lásky, tolerance a pomoci.
obce, Karala Pavel -zaměstnanec obce celkem
posoudila šest nabídek od třech různých firem. Po
prostudování nabídek, kdy se posuzovalo zejména
funkční využití pro naši obec, výkon motoru a
nabídková cena, komise doporučuje pořídit výše
uvedený malotraktor+příslušenství.
přijetí účelového úvěru na financování
komunálního stroje, včetně příslušenství v max.
výši 600.000,- CZK od ČSOB a jeho zajištění
blankosměnkou obce bez avalu
žádost společnosti DIANA Horní Dvořiště s.r.o.
za předpokladu, že doloží obci veškeré doklady
potřebné pro provoz střelnice dle platné legislativy
a zabezpečí v době střeleb střelnici proti vniku
občanů. Zároveň upozorňuje, že toto rozhodnutí
není závazné pro budoucí rozhodnutí zastupitelstva
ohledně pronájmu pozemků pod střelnicí, až budou
zapsány na LV obce.

Usnesení č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 22.08. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje :

program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
zrušení obecních účtů u Komerční banky a.s. a
České spořitelny
rozpočtové opatření č. 5/2013
Manifest – ZELENÝ PÁS EVROPY
nákup
nového
komunálního
stroje,
malotraktoru Belarus 320,4 včetně čelního
nakladače NAR 80 v celkové výši 430 760,- Kč a
regenerátoru trávníků RTO Classic II (záběr 1200
mm, mulčovač s košem) ve výši 120.383,- Kč a
dále vlek či přívěs, který bude možno využít též za
auto v max. výši 60.000,- Kč. Komise ve složení Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o plánované kontrole. Přezkoumání
Korch Josef -zastupitel obce, Korch Jan -občan
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vykonají zaměstnanci oddělení přezkumu a
metodiky hospodaření obcí, ekonomického odboru
Krajského úřadu Jihočeského kraje.
informaci o výběru třech herních prvků pro děti
a jejich umístění na travnaté ploše na návsi /dotace
z DSO Vyšebrodsko/
informaci o dokončení stavebních prací ve
škole – výměna oken
informaci o plánovaných kulturních akcích
informaci o průběhu zápisu historického
majetku obce do LV na KN a o postupu prací při
geometrickém zaměřování obecních lesů
informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Dvořiště“, tuto předfinancovala z úvěru Obchodní
banky.
Příjmy se pro obec vyvíjely příznivě. Oproti
schválenému rozpočtu byly vyšší o 184.884 Kč tj.
cca o 2,82 %. Nedodržení upraveného rozpočtu u
vlastních příjmů je způsoben zaplacením faktury
splatné 30.12. až 2.1. Jednotlivé druhy příjmů jsou
podrobněji členěny na daňové (sdílené daně,
místní poplatky, správní poplatky, odvod z loterií,
daň z nemovitostí)= 4.303.457 Kč, nedaňové
(vlastní čin., pronájem pozemků, pronájem
ostatních nemovitostí, pronájem movitých věcí,
příjmy z úroků, příjmy z dividend, přijaté sankční
platby,
přijaté
neinvestiční
dary,
přijaté
nekapitálové příspěvky)= 1.802.856 Kč
a kapitálové (příjmy z prodeje ost. nem.)= 0 Kč.

Zastupitelstvo obce :

zamítá nabídku neziskově obecně prospěšné
Výdaje celkem v Kč
společnosti – Energie pod kontrolou
skutečnost Rozpočet Rozpočet
pověřuje hospodářku obce ve spolupráci se Položky
schválený upravený
starostou, aby administrativní proces zrušení
6.053.265 6.131.000
6.313.758
obecních účtů u Komerční banky a České Běžné
výdaje
spořitelny vyřídila bezodkladně
696.233
0
699.000
pověřuje starostu obce k podpisu Manifestu – Kapitálové
výdaje
ZELENÝ PÁS EVROPY, jenž obsahuje celkem
Výdaje
6.749.498 6.131.000
7.012.758
10 bodů a usiluje o spolupráci při zachování celkem
hodnotných životních prostor na místě bývalé
„železné opony“ v Mühlviertlu a v českých
Úvěry, půjčky, finanční výpomoci
příhraničních obcích.
v roce 2012 obec neuzavřela žádnou smlouvu o
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí na
úvěru,
půjčce či finanční výpomoci.
obecním úřadě Horní Dvořiště.
úvěr od České spořitelny, a. s. na koupi domu
čp.
26 obec splatila k 31.3.2012.
Závěrečný účet obce H. Dvořiště za rok
v říjnu 2008 pořídila obec na základě leasingové
2012
smlouvy osobní automobil Škoda Octavia. Leasing
bude uhrazen v září 2013.
Dne 24. 11. 2011 schválilo zastupitelstvo obce
v roce 2011 obec uzavřena úvěrovou smlouvu s
Horní Dvořiště rozpočet na rok 2012 ve výši:
úvěr
Obchodní
bankou
na
účelový
Schválené příjmy na r.2012
6.550.000 Kč (předfinancování akce obnova křížové cesty). Úvěr
Schválené výdaje na r.2012
6.131.000 Kč byl čerpán k 31.12.2012 ve výši 408 924.00 Kč a
Schválené financování r.2012
419.000 Kč byl splatný v červnu 2013 (nebo do 15 dnů ode dne
Během roku 2012 došlo k 11 změnám rozpočtu.
obdržení dotace).
Upravený rozpočet byl schválen takto:
obec v roce 2011 uzavřela s obchodní bankou
smlouvu o krátkodobém úvěru (kontokorentu) u
Schválený
Upravený
obchodní banky s možným přečerpáním do
rozpočet
rozpočet
200.000 tis. Kč. K 31.12.2012 obec kontokorent
na
r. 2012 v Kč
nečerpala.
r. 2012 v
Kč
Dotace
Příjmy
6.550.000
6.734.864
Grant krajského úřadu na dopravu dětí na dětské
Výdaje
6.131.000
7.012.758
dopravní hřiště bude čerpán v souladu s
Financování
419.000
277.874
grantovými pravidly v roce 2013. Dotace pro školu
Změny rozpočtu vyvolaly změny v oblasti
z EU je poskytována zálohově od roku 2011 bude
přijatých grantů a dotací. Obec obdržela příslib
vyúčtována v roce 2013. Dotace na aktivní politiku
dotace z EU na akci „Obnova křížové cesty Horní
zaměstnanosti je doplatek za prosinec 2011.
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Přehled dotací ze státního rozpočtu, EU podle
účelů v roce 2012
Označení
účelové
dotace
Volby –
prezident
republiky
Volby –
krajská
zastupitelstva
Hasiči školení
EU školám
EU školám
Aktivní
politika
zaměstnanosti
Aktivní
politika
zaměstnanosti

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

800

0,00

25.000,00

18.015,00

2.640,00

2.640,00

23.371,44
132.438,16

23.371,44
132.438,16

1.105.50

1.105,50

6.264,50

6.624,50

Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková
organizace
Hospodaření k 31.12. 2012 v KČ
Výnosy k 31. 12. 2012
1.083.635,26
Náklady k.31. 12. 2012
1.123.526,48
Hospodářský výsledek k 31. 12.
-39.841,22
2012
Příspěvková organizace závodní kuchyně skončila
hospodaření ztrátou ve výši 39.841,22 Kč. Ztráta
bude příspěvkové organizaci uhrazena z rozpočtu
obce v roce 2013.

Výsledek plnění rozpočtu v letech
2004 – 2012
rok

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje
podle účelů v roce 2012
Označení
účelové dotace
POV – okna,
dveře škola
etapa 1.
Doprava dětí na
dětské dopr.
hřiště - škola

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

100.000,00

100.000,00

4.800,00

0

příjmy

13.433.367
5.264. 940
5.622. 071
6.140. 483
7.287. 438
5.824 .358
7.071 .664
6.066 .485
6.611 .032

výdaje

14.739.622
5.268.744
6.095.329
6.012.541
6.093.852
6.718.724
6.855.526
6.197.659
6.749.498

Výsledek
plnění
rozpočtu
-1.306.255
-3.804
-473.258
127.942
1.193.631
-894.366
216.138
131.174
-138.466

Výsledkem plnění rozpočtu za rok 2012 byla ztráta
ve výši 138.466 Kč (ztráta byla způsobena
zaplacením faktur za dřevo splatných v prosinci
2012 na účet obce v lednu 2013).

Organizace zřizované obcí

Přezkum hospodaření

Obec Horní Dvořiště je zřizovatelem dvou
příspěvkových organizací:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola
Horní Dvořiště
Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková
organizace

Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech
13.9.2012 a 28.3.2013, na základě zákona
č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí. Přezkoumání vykonali kontroloři
Krajského
úřadu
Jihočeského
kraje.
Při
přezkoumání hospodaření obce Horní Dvořiště za
Základní škola T. G. Masaryka
rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a Mateřská škola Horní Dvořiště
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm.
c) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny chyby a
Hospodaření k 31.12.2012 v Kč
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
Výnosy k 31. 12. 2012
3.529.253,19
uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.
Náklady k 31. 12.2012
3.306.587,10
pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v
Hospodářský výsledek
členění dle předmětu přezkoumání (§2 odst. 1,2
k 31. 12. 2012
222.666,19
zákona č. 420/2004 Sb.). Tyto chyby jsou uvedeny
Příspěvková organizace obce základní škola ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za
skončila s výsledkem hospodaření zisk ve výši rok 2012, která je přílohou Závěrečného účtu obce
222.666.19 Kč. Zisk (po uhrazení ztráty z roku Horní Dvořiště. Chyby a nedostatky zjištěné při
2011) byl přesunut do rezervního fondu.
přezkumu hospodaření byly odstraněny při rozpisu
rozpočtu na rok 2013 a budou předmětem
přezkumu hospodaření za rok 2013.
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loňské zkušenosti, kdy v sobotu byla Vltava
přecpaná k prasknutí, přesunuli sjezd na neděli
7.7.2013. A udělali jsme dobře.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické
energie
Dne 11.09.2013 od 08:00 do 14:00 bude v
Horním Dvořišti a Českém Heršláku přerušena
dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací.
Rozloučení s koncem školního roku
I zástupci volného sdružení Dvořišťan se přišli
rozloučit s dětmi odcházejícími na druhý stupeň
základní školy i s ostatními dětmi před
prázdninami. Sedmi odcházejícím žákům byly
předány balíčky se spoustou sladkostí a sadou na
psaní písemek ve škole s přáním, aby byly
kouzelné a přinesly žákům samé dobré známky.
Ostatním dětem jsme daly moc a moc sladkostí.
Některé snědly hned a některé ponechala paní
ředitelka Vejsová na další školní rok na odměny a

Voda po povodních byla o něco vyšší, ale
bezpečná. Mělo to výhodu, opravdu jsme nemuseli
moc pádlovat, řeka nás vezla sama. Dva plně
obsazené rafty s dobrou náladou spluly Vltavu z
Vyššího Brodu do Rožmberka. I letos organizace
klapla na jedničku a děkujeme doprovodným
vozidlům za občerstvení na Veverkách. Jako vždy
jsme si pochutnali na sekané od pani Vaňkové a
nezbyl ani kousíček. Prostě super neděle a za rok
se snad znovu sejdeme.AHOJ!!

Soutěž o nejlepší posvícenecký koláč a
turnaj v Petanque
případnou motivaci. A všem dětem přejeme Rok uběhl jako voda, a znovu jsme se sešli na
soutěži o nejlepší posvícenecký koláč a 3. ročníku
zároveň úspěšný nový školní rok.
soutěže dvojic v petaque v Horním Dvořišti.
Sjezd Vltavy
Začátkem prázdnin volné sdružení Dvořišťan, tak
jako každý rok, pořádalo sjezd Vltavy.
O prodlouženém víkendu bylo krásné počasí a po

Do soutěže koláčů bylo odesláno šestnáct vzorků
od malých po velké tipu chodské. Pětičlenná
nestranná porota měla opravdu těžkou úlohu, kdy
musela všechny vzorky ochutnat a zhodnotit je jak
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poprvé účastnilo deset zástupců z řad těch
nejmladších, ve věku od 3. do 11 let. Děti projevily
soutěžního ducha, a vítězem se stal
s
nejpřesnějšími hody pětiletý Daniel Nosek z
Dasného. Každý ze soutěžících si odnesl jednu z
cen také díky hlavnímu sponzorovi celé akce,
kterým byla Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra. Tímto děkujeme a těšíme se na příští ročník
turnaje.

po vzhledové tak i chuťové stránce. Po sečtení
jednotlivých bodů se jako první umístnil pražský
vzorek paní Yvon Bratánkové, na druhém místě se
umístnil koláč paní Jindřišky Noskové a na třetím
místě se umístil koláč z Kaplice nádraží paní
Jaroslavy Smutkové. Porota vyhlásila zvláštní
cenu za chuťovou extázi koláčů, kterou obdržela
paní Marie Vaňková. Rozhodování bylo opravdu
těžké, všechny vzorky byly vynikající a výsledek
je velice těsný. V mužské části soutěže zvítězil pan
Lubomír Sluka z Munic za posvícenské
občerstvení v podobě luxusních pečených kachen.
Nejlepší koláče byly oceněny firmou Kuchyně
Bláha.

Naši jubilanti

Do 3. ročníku petanque se přihlásilo letos třináct
družstev s opět originálními názvy, jako: Draci,

Růžena Lexová

94 let (*08.07.)

Martin Vajda

75 let (*02.07.)

Anna Mondeková

70 let (*07.07.)

Gratulujeme k narozeninám a
přejeme hodně štěstí, zdraví,
pohody a splnění všech Vašich
přání. Vždyť čas se nám vždy
jenom krátí, tak si hleďte užívati.
Nedělejte si z toho nic, že je Vám
zas trochu víc.

Narození občánci
Dominik Luty (*18.08.2013)
Nový život začíná,
je to krásný klučina,
ať roste jako z vody,
životem jde bez nehody,
Ať obklopen je láskou a péčí,
která všechno léčí.
Své dětství si užívá
a ve všem štěstí má. Gratulujeme rodičům Karle
Prachovské a Danielu Lutymu

Duoboys, PLZS (plukovník a zdravotní sestra) atd.
včetně teamu ze Slovenska.Soutěžily dvě základní
skupiny, systémem každý s každým. Místy se
jednalo o velice napínavý souboj, kdy rozhodovaly
milimetry a obecenstvo prožívalo bouřlivé emoce.
Těsným vítězem se
stal
letos
team
„Fešandy“ ve složení
J.NoskováR.Vyoralová.
Vítězný pohár tedy
PŘIJĎTE SI PROTÁHNOUT SVÉ TĚLO !!!
zůstává domácímu
teamu z Horního CVIČÍME PODLE ZUMBA DVD A
Dvořiště. Na druhém TO KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 19:00 HODIN VE „FITKU“
místě se umístnil
VEDLE POŠTY
team „Slanečci“ ve
složení
P.SlaninaV.Slaninová
z
Nechte se unášet v rytmu latinskoamerické
Horního Dvořiště a
hudby a pojďte se s námi příjemně pobavit a
na třetím místě se
odreagovat! Stačí, když si s sebou vezmete
umístnili
lonští
přezůvky, pohodlné oblečení, pití a dobrou
vítězové R.Petrovič a
náladu!!!!!
Y.Bratánková z teamu „Pražáci“ z Prahy. Letos se
Vstupné 20,- Kč na osobu

5

vytrhávali a odkopávali daleko od vagonů. Mnozí
z vězňů, nemocní tyfem, zápalem plic, trpící
kudějemi a vysokými teplotami nebyli sto přežít
namačkáni v otevřených vozech a po desítkách
umírali. Omrzlá těla těchto nešťastníků, plná
vředů a boláků byla těmi ještě živými vyhazována
z vagonů, aby bylo více místa. Tak to na vlastní
oči viděl železniční zaměstnanec Jaroslav Karlík,
který byl do kaplické pohraniční stanice přidělen
ke službě, když souprava přijela v jedenáct hodin
dopoledne na kaplické nádraží. To bylo německou
vojenskou stráží uzavřeno, aby k vlaku neměli
přístup civilisté. Ještě téhož dne bylo na přímý
pokyn K.H.Franka nařízeno, aby mrtví byli
narychlo pohřbeni, aby „nepohoršovali obyvatele a
cestující“. Tohoto úkolu se musely zhostit obce,
jejichž katastrem železnice procházela. Smutnou
práci konali železniční dělníci, trestanci, ale museli
se přidat i obyvatelé z obcí u trati. Svědectví o tom
podal 8. června 1945 kaplický hrobník K.Thurn,
který s dalšími asi pěti muži dostal nařízeno od
starosty Anderleho jít mrtvoly zakopat. Pro mnohé
to bylo nejspíš první setkání s válečnými útrapami
a hrůzami. Nijak to ovšem nebránilo Němci O.
Wawatschkovi z Omlenice, aby jednoho z vězňů,
vyhozeného z vlaku, ale ještě žijícího, neubil
lopatou. Dalšího vězně, který z vlaku vyskočil a
hodlal utéci, německá stráž zastřelila. Jednalo se o
polského Žida Katze Hirsche. Protože přeplněný
Mauthausen transport nepřijal, druhý den
dopoledne se vlak z Pregartenu vracel přes Horní
Dvořiště zpět do Č. Budějovic. A opět byli zemřelí
vyhazováni z vozů. Celkem bylo takto pohřbeno
kolem trati více než sto deset vězňů. Až půl roku
po válce, 14.prosince 1945, došlo k exhumaci a
ohledání ostatků a ty byly svezeny do společných
hrobů. U Netřebic jich bylo uloženo 44 a dva již
dříve pohřbení ruští vojáci (lazaretní vlak z
16.ledna). Na okraji lesa nad Omlenicí jich
pochovali 64 a nejmenší počet 14 uložili v Horním
Dvořišti. Podle zprávy Rady Místního národního
výboru v H.Dvořišti z 28.února 1967 bylo z
původního hrobu „v lese u Horního Dvořiště“
exhumováno po skončení války právě oněch 14
těl. Pravděpodobně šlo o oběti, vyhozené z vlaku u
Trojan, Bujanova, Pšenice, Suchdola, Certlova a H.
Dvořiště. V hornodvořišťské kronice však o tom
žádné zprávy uvedeny nejsou.

Transporty smrti v roce 1945
Kdo je uložen ve společném hrobě u jižní zdi

hornodvořišťského hřbitova se lze jen domnívat.
Jediné co je známo je skutečnost, že tam byly po
květnu 1945 uloženy tělesné pozůstatky čtrnácti
osob - vězňů z transportu smrti, který projížděl
Horním Dvořištěm 25. a 26. ledna 1945.
Od ledna 1945 začala evakuace četných
nacistických vyhlazovacích koncentračních táborů
z území dnešního Polska směrem na Moravu a do
Čech. Jeden z železničních transportů už 16. ledna
zamířil přes České Budějovice a Kaplici do
Horního Dvořiště pokračoval dál do Rakouska. V
otevřených vagonech byli převáženi nemocní a
ranění ruští váleční zajatci a na kaplickém nádraží
dva z nich, podporučík Viktor Voljov a jeden
neznámý voják, zemřeli. Jejich těla byla zakopána
nedaleko trati.
25. ledna 1945 jel po téže trati další transport,
tentokrát plný vězňů z koncentračního tábora
Osvětim. Cílovou stanicí stovek zubožených
Holanďanů, Belgičanů, Francouzů a Poláků měl
být koncentrák v Mauthausenu poblíž Lince. V ty
dny bylo velmi mrazivo a popadával sníh.
Hladoví, chabě oblečení muži se pokoušeli
pomocí plechovek od konzerv navázaných na
jakési smotky z proužků látky aspoň nabírat sníh,
ležící podél kolejí. Strážci - esesáci, řízení
hauptsturmführerem Otto Wolle, jim plechovky

Pavel Mörtl

Další související fotografie viz strana 7.
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Ta deska na této fotce není na zdi hřbitova vidět, nebyla ona nakonec nejdřív na zemi? (viz něco za tou recitující
postavou) – P.Mörtl

Plánované kulturní akce
31.8.2013 - Den plný tajemné zábavy

Odpoledne s šipkovanou na hřišti - start 13:30 h.pro děti a mladistvé -Pěšina do Bradavic
Do tajemných Bradavic,
táhne mě to víc a víc.
Zapovězeným lesem,
kráčím se svým děsem.

Jdu sem plnit úkoly a otázky
Během ošipkované procházky.

Odměna sladká na konci čeká,
to už mě nic nepoleká.

Za tajemnou Kamasutrou - start 16:30 h. Pouze pro dospělé
Já jsem vaše otevžená knížka, moji Milí
- tak nechte se k četbě svést.
Zvu na výlet vás k nekonečným výškám,
tak pojďte blíž, já budu vás vést.

Projděte si knihu s lechtivými obrázky,
Jež nabízí vám chvíli plnou radostí.
Vydejme se spolu pro úkoly i otázky na cestu, kde
prověříte své znalosti.

Cesta plná přízraků - start 20:30 h. od věku 16 let, mladší pouze na zodpovědnost rodičů
Cháronovi minci dám, pokračovat musím sám...
Temnou cestou stíny se plíží, snad se konec brzy blíží...

Strachem trnu, vážně věru...
Doufám, že se ….... nezblázním.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.9.2013 - Koncert v kostele
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Rozpis domácích zápasů našich fotbalistů - podzim 2013 - muži, žáci
DATUM

VÝKOP

KDO

SOUPEŘ

POZNÁMKA

18. srpna (neděle)

17:00 hodin

muži

ČERNÁ V POŠ.

Český pohár 1. kolo

07. září (sobota)
07. září (sobota)

11:00 hodin
13:30 hodin

st. žáci
muži

VYŠŠÍ BROD
SVĚTLÍK

1.kolo OPst.Ž 7 + 1
3. kolo OSM

22. září (neděle)
22. září (neděle)

12:30 hodin
15:00 hodin

st. žáci
muži

NOVÁ VES/BRLOH
PŘÍDOLÍ „B“

3. kolo OPst.Ž 7 + 1
5. kolo OSM

25. září (středa)

16:30 hodin

muži

BENEŠOV NAD ČER.

1. kolo OSM-dohrávka

28. září (sobota)

13:00 hodin

muži

VYŠŠÍ BROD „B“

6. kolo OSM

06. října (neděle)

12:30 hodin

st. žáci

ČESKÝ KRUMLOV „B“

5. kolo OPst.Ž 7 + 1

13. října (neděle)
12:30 hodin
st. žáci
KŘEMŽE
6. kolo OPst.Ž 7 + 1
13. října (neděle)
15:00 hodin
muži
VELEŠÍN „B“
8. kolo OSM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
vyhlásil prezident republiky volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání
na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na čtvrtek
17.10.2013 v 17.00 hod.
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 5. čísla: 20.10.2013
Evidenční číslo MK ČR E 19945
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