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Vážení spoluobčané,
prožili jsme letos překrásný podzim „babí léto“. Se stromů
pomalu opadává listí, které hýří všemi barvami podzimu a s
ním je tady další vydání Zpravodaje. Dne 28. září jsme slavili
státní svátek. Výročí zavraždění českého knížete sv. Václava
(nar. 907, zavražděn 929), který patřil mezi české světce, stejně
jako jeho babička sv. Ludmila, která Václava vychovala. Svatý
Václav byl zavražděn právě 28. září 929 na přímý pokyn svého
bratra Boleslava. Státní svátek 28. října nám připomněl vznik
samostatné Československé republiky před 95-ti lety. Další
událostí byly 25. a 26. října předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. S výsledky hlasování v
naší obci a celkovou účastí občanů Vás seznámíme na straně 2.
Pro příjemné nadcházející dlouhé podzimní večery nabízíme výprodej knih z obecní knihovny na
straně 5. Památku zesnulých, lidově Dušičky si připomeneme 2. listopadu, kdy vzpomeneme na
své blízké, kteří již nejsou mezi námi. K této příležitosti nabízíme malé zamyšlení na straně 4.
Přejeme hezké počtení.

Usnesení č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 17.10. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje :
program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
zadání zakázky na akci „Zeměměřičská činnost,
zaměřování pozemků a staveb, vytyčování hranic

pozemků a vyhotovení geometrických plánů
pozemků – obecní lesy“ a dále na základě
doporučení komise k provedení těchto prací firmu
G plán s.r.o.
od 01. 11. 2013 v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce a dále předsedů, členů výboru, komisí ve výši
takto:
- neuvolněný člen zastupitelstva obce 437 Kč
měsíčně

- předseda výboru (komise), jenž je současně
neuvolněný zastupitel 463 Kč měsíčně
- předsedy výboru (komise), jenž není ve funkci
neuvolněného zastupitele 400 Kč měsíčně
- člena výboru (komise), jenž je současně
neuvolněný zastupitel 363 Kč měsíčně
- člena výboru (komise), jenž není ve funkci
neuvolněného zastupitele 300 Kč měsíčně
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.on Distribuce, a.s.
na uložení NN kabelů v pozemku parc. č. 273/1 v
k.ú. Český Heršlák za úplatu 500,- Kč
rozpočtové opatření č. 6/2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech 25.10. –
26.10.2013
Výsledky hlasování za obec Horní Dvořiště
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:
Platné hlasy v %:

385
175
45,45
175
175
100

celkem v %
hlasy hlasy
46 26,28
1 Česká str.sociálně demokrat.
2 Strana svobodných občanů
4
2,28
3 Česká pirátská strana
4
2,28
4 TOP 09
4
2,28
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok
3
1,71
6 Občanská demokratická strana
8
4,57
9 politické hnutí Změna
0
0,00
3
1,71
10 Strana soukromníků ČR
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
7
4,00
13 Suver.-Strana zdravého rozumu
1
0,57

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
informaci o doplnění o jednoho člena sportovně
– kulturní komise
informaci o výsledku dílčího přezkumu
hospodaření za rok 2013
informaci o plánovaných investičních akcí do
obecních domů, bytů
informaci o žádosti JČ kraje o podporu
protidrogových center v Českém Krumlově
informaci o uzavřených pojistných smlouvách
na obecní vozidla
informaci o průběhu zápisu historického
majetku obce do KN
informaci o setkání prezidentů ČR a Rakouska
v Českém Krumlově
informaci o plánované kontrole České inspekce
životního prostředí v obecních lesích
informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 11
0
18 Dělnic.str.sociální spravedl.
20 ANO 2011
33
21 Komunistická str.Čech a Moravy 45
22 LEV 21-Národní socialisté
0
23 Strana zelených
6
24 Koruna Česká (monarch.strana)
0

Zastupitelstvo obce :
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě z dílčího výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013
pověřuje starostu obce, aby vyhlásil nabídkové
řízení dle platné vnitřní směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na akci
výměna havarijních rozvodů vodoinstalace a
kanalizace v obecním domě č.p. 34 a o výsledku
informoval zastupitelstvo obce
ukládá hospodářce obce připravit do příštího
zasedání zastupitelstva obce návrh rozpočtu na rok
2014 a zapracovat do tohoto návrhu požadavky
zastupitelů
doporučuje starostovi obce věnovat finanční
prostředky na spoluúčast protidrogové služby
na území JČ kraje, Český Krumlov

0,00
6,28
0,00
18,85
25,71
0,00
3,42
0,00

Jako první odevzdává svůj hlas p. Köhlerová dne
25.10.ve 14 hodin ve volební místnosti OÚ Horní
Dvořiště
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připraveni prověřit znalosti našich dospělých
spoluobčanů. Za tajemnou Kamasutrou vyrazilo
Tak už je to tu. 31.8. a náš den s šipkovanou. Při bezmála dvacet odvážlivců. Plnění úkolů vzali
prvním pohledu z okna zjišťuji, že objednávka všichni vážně a proto hodnocení odpovědí i
počasí byla doručena. Slunce svítí, obloha je obrázků stálo za to. I přes namoženou bránici jsme
modrá a nám nic nebrání začít s přípravou.
nakonec rozdali ceny všem zúčastněným.
Připravit stánek, nachystat dárečky, mňamky,
tužky a papíry, otázky a kostýmy... Uf, to je
maraton. Pomalu se blíží začátek pěšiny do
Bradavic. Děti přicházejí jedno po druhém a
rozdělují se do skupin. Vybaveny tužkami a papíry

Šipkovaná a stezka odvahy

Nebe se šeří, tma se plíží a Cháron v dlani mince
zahřívá.
První odvážlivci vyrazili příšerám a stínům vstříc.
Nocí se ozývá křik a zvuky tak děsivé, až chlupy
hrůzou vstávají.
Živí i neživí vylézají ze svých úkrytů a straší a
straší. V upířím doupěti cesta končí podpisem
rudým jako krev a pak už honem zpátky na hřiště

míří dobrodružství naproti. Neohroženě plní úkoly
a otázky s bradavickou tématikou a vzpomínají na
Harryho strastiplnou školní docházku i boj s
nebezpečným Lordem Voldemortem. Vrací se v
plném počtu a všichni zaslouženě dostávají
balíček plný dobrot a grilované občerstvení.

za teplým čajíčkem a studeným pivíčkem s
Draculou, Bludičkou, Čarodějnicemi, Zombíky,
Smrtkou, Mrtvou nevěstou i Krampusákem.
Jeden další krásný den se nachýlil ke svému konci.
Pro nás to byl den výjimečný. Den plný zábavy a
nových zážitků. Pobavili jsme se a zapomněli na
všední starosti. Uvolnili se a zasmáli. Já doufám,
že se nám podaří zopakovat si stezku odvahy i
příští rok a možná i za roky další.
Po náročném běhu za výměnou otázek jsme S přáním krásného podzimu Mgr.Tereza Dašková.
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Soutěž o nejhezčí, tradiční českou,
venkovní, vánoční výzdobu domu a bytu

Narození občánci
Adam Ferenčík

-vyhlašuje opět po roce kulturní komise obce

Narodil se klučina,
nový život začíná,
ať z něj vyroste velký kluk,
chytrý, silný jako buk,
všude má plno kamarádů
a rozdává dobrou náladu.
Mamince Ivaně Lašanové a tatínkovi Jaroslavu
Ferenčíkovi blahopřejeme.

zahájení soutěže proběhne dne 1.12.2012
ukončení soutěže proběhne dne 21.12.2012
ráno
hodnocení komise bude 21.12.2012
v odpoledních hodinách
vyhlášení výsledků bude dne 22.12.2012 na
náměstí po akci „živý betlém“
Ceny: 1. místo: 1.000,- Kč
2. místo: 500,- Kč
3. místo: 250,- Kč

Cvičení pro všechny
PŘIJĎTE SI PROTÁHNOUT SVÉ TĚLO !!!
CVIČÍME PODLE ZUMBA DVD A
TO KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD
19:00 HODIN VE „FITKU“ VEDLE
POŠTY

Nechte se unášet v rytmu
latinskoamerické hudby a pojďte se s námi
příjemně pobavit a odreagovat! Stačí, když si
sebou vezmete přezůvky, pohodlné oblečení,
pití a dobrou náladu!!!!!
Vstupné 20,- Kč na osobu

Naši jubilanti
Marta Lutyová

75 let (*27.10.)

Marie Vaňková

70 let (*19.10.)

Josef Kalianko

70 let (*27.10.)

Miloslav Koval

60 let (*07.09.)

(*16.10.2013)

PRVNÍ VSTUPNÉ JE ZDARMA !!!

K nádherným jubilejním narozeninám přejeme, ať
je Váš život naplněn štěstím, pohodou a zdravím.
Do další etapy mnoho úspěšně rozhodnutých
kroků, ať si vysloužíte žití na mnoho dalších roků.

Dušičkové zamyšlení
Zdá se nám, že máme svůj život ve svých rukou,
ale je to jen částečně a do času. Svět se točí. Život
ubíhá. Čas se krátí. Náš čas zde je omezen. Vždy
byl a vždy bude. A to je taky dobře! Žijme, jak

nejlépe umíme. Pokud ze sebe vydáme
všechno, pak zjistíme, že už se nebojíme toho
konce. Ne snad proto, že bychom byli unaveni,
či zničeni. Bude to prostě proto, že jsme udělali
to nejlepší, co jsme mohli. A lidé se nebojí
smrti, když měli plný život. Málokdo chce
umřít. Ale je rozdíl mezi tím nechtít zemřít a
bát se. Konce se totiž bojí pouze ti, kteří nemají
rádi svůj příběh.
Hřbitov v Horním Dvořišti
Provozování veřejného pohřebiště je službou ve
veřejném zájmu, kterou zajišťuje obec. Majitelem
hřbitova je Římskokatolická farnost Horní
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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.
Dále upozorňujeme občany, že kontejner
umístěný vedle hřbitova slouží pouze pro
hřbitovní odpad a nikoli pro domovní odpad.
Dlouhá léta se o některé hroby s úctou stará pan
Jiří Korch. Jeho péče jistě přispívá k lepšímu
vzhledu hřbitova. Tato místa posledního
odpočinku by jinak byla zanedbaná, protože
pozůstalí se z různých důvodů nemohou o ně
postarat.

Kiosek na nádraží
Dana Matiová oznamuje od 1.9.2013 změnu
provozní doby:
Pondělí – pátek od 07:15 hod. do 10:00 hod.
Oznámení z knihovny

Prázndniny ve školním roce 2013/2014
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní

od 21.12.2013 do 05.01.2014
31.01.2014
od 10.02.2014 do 16.02.2014
17.04.2014 a 18.04.2014
od 28.06.2014 do 31.08.2014

Pro dobrou podzimní náladu
Přijde pán do zeleniny a ptá se: "Prosím vás co je
tohleto zelený?" "To jsou jablka. "Tak prosím 1kg a
každý zabalit zvlášť" "Prosím vás co je tohleto
fialový?" "To jsou hrozny" "Tak prosím 1kg a
každý hrozen zabalit zvlášť." "A prosím vás co je
toto černé?" "Toho si nevšímejte, to je mák!!!"
*****************************************
Pepa narukoval k parašutistům, ale měl hrozný
strach ze skákání. Velitel mu říká: "Neboj se, když
se ti neotevře hlavní padák, máš ještě záložní!"
"No a co když se mi i ten neotevře?"
"Tak dole bude stát vetříeska s trampolínou. Na tu
trampolínu dopadneš a nic se ti nestane!"
Paragáni poprvé skákali a Pepovi se neotevřel ani
hlavní, ani záložní padák. Najednou uvidí, že
někdo letí vzduchem od země a řve na něj:
"Je
tam
dole
ta
trampolína?"
"Já nevím, já letím z plynárny!"
*****************************************
"Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám minule
radil?" ptá se lékař v ordinaci. "Ano." "A zmizela ta
bronchitýda?" "Zatím jen počítač a mobil."
*****************************************

"Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže
přijít do školy je hrozně nemocný." "V pořádku
a kdo volá?" "Můj táta."

Dne 15.-16.10.2013 proběhla
v místní knihovně revize knih.
Knihovna má celkem 2500
Citáty
knih, při revizi bylo vyřazeno
500 knih. A to jak dětské,
„Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá
beletrie a naučné literatury.
něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil.“
Tyto vyřazené knihy nabízí místní knihovna k
August Strindberg
odprodeji za symbolickou cenu 5,- Kč.

Knihovna je otevřena každou středu a sobotu
od 14 hod. do 17 hod.
Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než
V současné době nabízíme k vypůjčení 2000 proklínat temnotu. Konfucius
svazků.
Motto:

Knihy jsou nádobami ducha.

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom
Mark Rutherford
to měli.

Thomas Mann
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Tělovýchovná jednota Sokol Horní Dvořiště
tabulky po podzimu

MUŽI
Tabulka
#

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

Sokol Křemže B

9

6

1

2

35:20

19

7

2.

FC Velešín B

9

6

0

3

29:20

18

6

3.

FK Dynamo Vyšší Brod B

9

6

0

3

35:26

18

3

4.

FC ROMO Český Krumlov

9

5

1

3

36:20

16

4

5.

SK Větřní B

9

5

1

3

37:21

16

1

6.

Dynamo Světlík

9

4

2

3

30:21

14

-1

7.

SK Fotbal Rožmberk

9

2

4

3

19:25

10

-5

8.

Sokol Benešov n. Černou

9

1

3

5

24:34

6

-6

9.

T.J. Sokol Horní Dvořiště

9

2

0

7

16:51

6

-9

9

1

2

6

16:39

5

-7

10. Sokol Přídolí B

10.kolo – jaro 2014
So 19.04. 13:30

ROMO Č. Krumlov - Vyšší Brod B

Ne 20.04. 10:00

Přídolí B - Světlík

Ne 20.04. 14:00

Velešín B - Větřní B

Ne 20.04. 15:00

Benešov - Horní Dvořiště

Ne 20.04. 15:00

Křemže B - Rožmberk

st. ŽÁCI 7+1
Tabulka
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

#

T.J. Sokol Horní Dvořiště

Tým

7

6

0

1

94:18

18

6

2.

FK Slavoj Český Krumlov B

7

6

0

1

89:13

18

9

3.

SK Zlatá Koruna

7

5

1

1

54:14

17

5

4.

FK Nová Ves-Brloh

7

4

0

3

64:43

12

0

5.

FK Dynamo Vyšší Brod

7

3

0

4

44:59

9

0

6.

FC ŠUMAVA Frymburk

7

2

0

5

44:42

6

-6

7.

Sokol Křemže

7

1

1

5

33:41

4

-8

8.

Rožmitál na Šumavě

7

0

0

7

3:195

0

-9

8.kolo
So 19.04. 00:00

Český Krumlov B - Nová Ves-Brloh

So 19.04. 10:00

Vyšší Brod - Horní Dvořiště

So 19.04. 10:00

Rožmitál - Frymburk

So 19.04. 13:00

Zlatá Koruna - Křemže

www.sokolhornidvoriste.webnode.cz
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Půjdem spolu do Betléma ….

Přijďte se podívat na

Živý betlém
22. 12. 2013
v 16,30 hod na návsi
7

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na čtvrtek
21.11.2013 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 6. čísla: 15.12.2013
Evidenční číslo MK ČR E 19945
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