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Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám letní vydání informačního zpravodaje, což je neklamným znamením toho, že rok
2014 vstupuje do své druhé poloviny. Nastává období prázdnin a dovolených. Bez ohledu na to,
zda strávíte dny volna při aktivním odpočinku nebo dáte přednost relaxaci, načerpáte dostatek sil
pro další týdny a vrátíte se do naší obce svěží, odpočatí a dobře naladění. Všichni si přejme, aby
letní bouřky pročistily nejen vzduch, ale i mezilidské vztahy. Je velmi potřebné, abychom se na
sebe usmívali, měli pro druhé pozitivní slova, abychom si jeden druhého vážili, tolerovali se a měli
k sobě úctu. Zkrátka, abychom prožívali pozitivní plnohodnotný život. Tak tedy mějte krásné a
pohodové léto!
Vyšebrodsko za rok 2013

informaci o vyvolání jednání ohledně
poškození komunikace vedoucí na Studánky
objízdnou trasou v průběhu měsíce května 2014

informaci o pořízení uvítacích cedulí do
obce
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
informaci o konání příštího zasedání

program jednání, zapisovatele a ověřovatele 
zastupitelstva obce
zápisu

Usnesení č. 28
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 12.6.2014


úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění

1.3. rozpočtové opatření č. 3/2014

1.4. rozpočtové opatření č. 4/2014

1.5. rozpočtové opatření č. 5/2014

3. Zastupitelstvo obce :

projednalo návrh závěrečného účtu obce za
rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad

přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených
ve Zprávě o výsledku přezkoumání
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

informaci o hospodaření v obecních lesích za hospodaření obce za rok 2013 /příloha č.3/
ukládá starostovi obce odpovědět pí. Fialové
rok 2013 a plán hospodaření na rok 2014, tak jak 
na
dopis
ve znění, tak jak vyplynulo z diskuze
předložil a přednesl OLH
zastupitelů
obce

informaci o závěrečném účtu DSO

1

Setkání pohraničníků 4. ročník

Vítání občánků

Ve dnech 14.-15.června se v naší obci konal již
čtvrtý ročník setkání pohraničníků, kteří na rotě PS
v Českém Heršláku sloužili v letech 1968-69. Je
milé, že vzniklá přátelství ve vojenské službě
vydržela tolik let. Pohraničníci zavzpomínali na
vojenská léta, na místní obyvatele, pravda většinou
na dívky. Prohlížely se staré fotografie a povídalo o
životě. Milou a přátelskou atmosféru doplnily
zvuky dvou harmonik až do ranních hodin. Tak za
rok zase!

V obřadní místnosti obecního úřadu se konalo dne
9.5.2014 vítání občánků do společenského života
naší obce. Děti ze ZŠ TGM zazpívaly a
zarecitovaly básničky, čímž navodily sváteční
atmosféru. Pan starosta všechny přítomné přivítal
a rodičům a jejich dětičkám popřál hodně zdraví,
lásky a radosti. Po projevu se rodiče podepsali do
pamětní knihy obce a byly jim předány
upomínkové předměty.

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
V sobotu 21. června pořádalo MS Meziříčí v rámci
oslav Dne myslivosti 1. ročník Soutěže ve vaření
kotlíkového guláše. Za naši obec reprezentovaly
Čarodějky z Černého lesa.

Přivítaní občánci:
Luty Dominik (*18.8.2013)
Ferenčík Adam (*16.10.2013)

Loučení s žáky páté třídy ZŠ TGM
Pomocí ingrediencí jako popel z oběšence, drcené
hadí ocásky a svých zaříkadel uvařily guláš, který
sice nebyl porotou uznán jako vítězný, ale někteří
diváci přišli na náš guláš i třikrát. Příjemnou
atmosféru doplňovala kapela J.Havelky a nám se
ani nechtělo domů. Příští rok se určitě zúčastníme
znova!! Už teď se těšíme a připravujeme.
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Již tradičně se ve čtvrtek 26.6.2014 v obřadní síni
obecního úřadu konalo slavnostní rozloučení s
žáky páté třídy naší základní školy. Pan starosta
čtyřem žáčkům: Elišce Dolné, Veronice Kaupové,
Evženu Píchovi a Tereze Slaninové popřál šťastný
vstup do další etapy jejich života a mnoho
úspěchů v nové škole. Dále připomněl, že budou
jistě rádi vzpomínat na společné zážitky, které

prožily v naší škole. Poté následoval zápis do První vlak, který byl po skončení války vypraven
pamětní knihy, předání dárků a pamětních listů.
z Č.Budějovic, přivezl první zaměstnance ČSD
8.6.1945 do H.Dvořiště. Tito byli určeni k
převzetí stanice od okupantů. Na nádraží je však
čekalo nemilé překvapení, když velící americký
důstojník odmítl dát souhlas k převzetí stanice
ČSD s poukazem, že prý nemá žádný takový
rozkaz od svého nadřízeného velitelství ve Vyšším
Brodě. Teprve po intervenci dopravního
kontrolora ČSD na americkém velitelství ve
Vyšším Brodě, kam byl jmenovaný dopraven
autem USA armády, dal zdejší velitel souhlas k
obsazení nádraží českými zaměstnanci. Ihned po
vydaném svolení byla na nádražním stožáru
vyvěšena československá státní vlajka. Vzápětí na
to nařídil velící důstojník USA sejmout vlajku
americkou, kterou však po třech dnech dal znovu
Poděkování do školy
denně vyvěšovat. Den před tím tj. 7.6.1945 přišli
Snad jsme se ani nestačili ohlédnout a školní rok do H.Dvořiště pěšky 2 zaměstnanci finanční
2013/2014 se nachýlil ke svému konci. Chtěli stráže, aby zde zařídili potřebné pro výkon jejich
bychom touto cestou poděkovat všem učitelkám ZŠ služby. To byli první zaměstnanci čs.státu, kteří se
TGM v Horním Dvořišti za ochotu, práci a vrátili na místa nám mnichovským diktátem
trpělivost s našimi dětičkami. Přejeme krásné a odebraná. Jejich výkon služby, zvláště finanční
odpočinkové prázdniny.
stráže, velmi trpěl velkou blahovolností okupační
armády vůči občanům německé národnosti.
Okupační armáda si totiž osobovala právo o všem
a ve všem rozhodovat, bez zřetele na nařízení
čsl.úřadů. Tak se v mnohém případě stalo, že
nejen za jejich souhlasu, ale mnohdy i za jejich
pomoci vyvezli občané německé národnosti
neprávem množství konfiskovaného majetku,
tj.majetku státního. O jejich blahovolném
počínání svědčí okolnost, že k parkovišti
motorových vozidel zanechaných zde německou
armádou (u nádražního skladiště stálo cca 200
opuštěných motorových vozidel) neměl žádný
čs.občan přístup, zatím co občanů německé
národnosti se toto nařízení netýkalo. Vedení obce
Historické okamžiky
bylo v rukou dosavadních funkcionářů německé
Z historie obce v letech 1945-1951
Městys Horní Dvořiště spolu s osadou Český národnosti až do částečného osídlení a jmenování
Heršlák byla obsazena od 1.10.1938 až do skončení místní správní komise. Prvním předsedou MSK
2 sv.války v květnu 1945 usedlíky výlučně německé byl jmenován Ondruška Emil. Členové bylo
národnosti. Před respektive při příchodu občanů jmenováni většinou z řad státních zaměstnanců. V
české národnosti v květnu 1945 bylo v obci mimo srpnu 1945 bylo za pomoci okupační armády
stálé usedlíky velké množství uprchlíků ze všech odtransportováno cca 300 uprchlíků a zbytek asi
možných končin německé říše, kteří prchali před 70 byl zaměstnán u zdejších zemědělců.
postupující Rudou armádou. Rozloha obce na západ V polovině listopadu byl, jako v celé republice,
od železniční tratě byla obsazena armádou USA, uskutečněn odchod okupačních vojsk. Po jejich
druhá strana (východní) byla obsazena Rudou odchodu přibyla do obce menší vojenská jednotka
čs.armády. Tato se zde zdržela asi do poloviny
armádou.
V obci se tehdy nalézalo: 6 hostinců, 4 obchody se února 1946. Jejím úkolem bylo udržovat v obci
pořádek. Na sklonku r.1945 přicházeli do obce
smíšeným zbožím, 2 pekaři, 2 řezníci, 1 truhlář, 1
čeští zemědělci, kteří byli dosazováni na usedlosti,
kovář, 1 holič, 1 kolář a 2 krejčí.
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jejichž majitelé většinou ze strachu utekli přes
hranice. V měsíci únoru až květnu 1946 byl
proveden hromadný odsun občanů německé
národnosti, kteří se provinili dle dekretu prezidenta
republiky. Jejich usedlosti byli osídlovány
zemědělci většinou slovenské národnosti, kteří se
vraceli do své vlasti z Rumunska a Maďarska. Ze
čtyř politických stran byly ve zdejší obci ustaveny
pouze tři:1). Komunistická strana, 2). Strana
čs.národně socialistická a 3). Strana sociálně
demokratická.
Ve volbách do NV v roce 1946 se umístila na
prvním místě Komunistická strana, druhá nár.soc. a
třetí soc.dem.
Po vítězství pracujícího lidu v únoru 1948 se strana
nár.soc.rozpadla a soc.dem v červnu téhož roku
fusovala s KSČ. Únorové události roku 1948
proběhly v naší obci celkem klidně. Byl ustaven
akční výbor v jehož čele stál Sirový Fr.
zaměstnanec ČSD. Ze státních zaměstnanců byl
suspendován celní ředitel B.Bauman. Budova

bývalé německé školy v H.Dvořišti zůstala po válce
v takovém stavu, že potřebovala větších oprav, než
v ní mohlo být zahájeno vyučování. Proto byla
trojtřídní národní škola prozatímně umístěna v
budově čp.26. Jelikož v této nebylo dostatek místa,
byla jedna třída národní školy umístěna v budově
střední školy v Č.Heršláku. Vyučování bylo
zahájeno 10.září 1945. Počet českých dětí byl 29.
Mimo to navštěvovalo školu ještě 185 dětí německé
národnosti, které však během 3 měsíců přestaly do
školy chodit. Snad z obavy před odnárodněním.
Přílivem českého obyvatelstva zvyšoval se i počet
dětí školou povinných, takže ve školním roce
1950/51 dosáhl počtu 109 dětí. Dnem 1.1.1950 byla
budova
bývalé
německé
obecné
školy
zrestaurována tak, že v ní mohlo být zahájeno
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vyučování. Tentýž den byla zpět přestěhována
třída umístěná v Č.Heršláku. Střední škola
umístěná v budově bývalé měšťanské školy
T.G.Masaryka v Č.Heršláku započala s
vyučováním týž den jako škola národní, tj.
10.9.1945. Počet žáků zapsaných k tomuto dni,
byl 15. Ke konci školního roku 1950/51 stoupl
počet dětí na 115.
Sbor dobrovolných hasičů v H.Dvořišti byl
založen 1.1.1946 a čítal 24 členů. Od doby svého
založení měl několikrát příležitost zasáhnout proti
zhoubnému požáru. V místě jenom jednou, a sice
1.10.1949, kdy vznikl z neznámé příčiny oheň v
č.p.65 (Kubera). Záchranných prací, které trvaly
plné dva dny se zúčastnily též sbory z Kaplice,
V.Brodu, D.Dvořiště a Rožmberka. V červenci
1949 se zdejší sbor zúčastnil záchranných prací ve
vyšebrodském klášteře. V letních měsících 1948 a
1949
vypukl
třikrát oheň za
hájovnou p.Šuse,
těsně na hranicích
rakouských.

hájovna – Šus
Není bez zajímavosti, že všechny tyto požáry
vypukly v neděli, kdy pachatel mohl
předpokládat, že lesní dělníci nepracují a že při
svém činu nemůže být viděn resp.dopaden.
25.8.1950 o půlnoci přehnala se přes zdejší
krajinu bouře, jakou usedlíci nepamatují. Během
této sjel blesk do jedné usedlosti v sousední
rakouské obci Zulissen, která počala hořet.
Členové našeho sboru nedbajíce nebezpečí, které
mohlo ohrozit naši obec a přes určité potíže při
přechodu hranice, vydali se do jmenované obce,
kde velmi účinně zasáhli a zamezili tak dalšímu
šíření se požáru. Za tento příkladný čin dostalo se
zdejšímu hasičskému sboru písemného uznání a
poděkování od velitele zemského hasičstva v
Linci jeho přípisem ze dne 9.12.1950.
Zdroj: OÚ HD

Snoopyho sportovní dětský den 2014
aneb když zahořel Olympijský oheň.
Rok se s rokem sešel a jako již tradičně jsme
oslavili Mezinárodní den dětí první červnovou
sobotu. Po dlouhých a pečivých přípravách jsme
odstartovali Snoopyho dětskou olympiádu v 15:00
na návsi tradičním během s olympijskou
pochodní.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, ORGANIZÁTORŮM, ÚČINKUJÍCÍM, KTEŘÍ
SE PODÍLELI JAK FINANČNĚ, TAK MATERIÁLNĚ NA PROBÍHAJÍCÍ
AKCI – SNOOPYHO OLYMPIJSKÝ SPORTOVNÍ - DĚTSKÝ DEN

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ

POJIŠŤOVNA a.s.

KAPLICE

ČESKÝ KRUMLOV

ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky

G plán, s.r.o. - provádění geodetických prací

KREJČÍ Milan

AGRO –MAMBAK s.r.o.

Linda Kůzlová

DiS. NOSEK Jaromír ml.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Horní Dvořiště

HOSTÉ Nádražní restaurace
ROZA – Klech Eduard

ZONEK Jan

Technické služby Kaplice spol. s.r.o.

KOLLÁR Josef

HLAWICZKOVÁ Pavla

AKVATYK, spol. s.r.o.
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Vyšší Brod

Myslivecké sdružení ČERNÝ LES

manželé ČÍŽKOVI

Všichni účastníci navlékli sportovní obutí i oděv,
připravili svá stanoviště a seřadili se na pódiu, kde
jsme byli představeni velkým i malým natěšeným
soutěžícím. Soutěžní disciplíny byly letos
zasvěceny sportu. Mohli jste se naučit střílet z luku,
lézt do výšky, hrát fotbal nebo hokej, střílet z pušky,
boxovat, metat kotrmelce, hrát kroket, házet na koš,
potápět se, hrát šachy, potrápit se olympijským
kvízem nebo si vyzkoušet disciplínu z pozice
paralympioniků.
Během představování k nám dokonce zavítal sám
maskot her olympijských – Snoopy. Některé děti se
ho sice trošku bály, ale přesto nás velmi pobavil a
odpoledne nám zpříjemnil svými veselými kousky.
Po zapálení olympijského ohně a zahájení soutěží
se daly děti pilně do práce. U disciplín se kupili
zájemci o sport a v obchůdku rychle mizely ceny.
Během tří hodin se po zboží jen zaprášilo.
Vyčerpaní soutěžící se vrhli na výbornou
grilovanou krůtu a zapili to chlazenou limonádou a
už se začalo na pódiu odehrávat loutkové divadlo,
které nás přeneslo do světa pohádkových postav a
tajemných kejklí.

Když byl pohádky konec využily děti poslední
možnosti zadovádět si ve skákacím hradu, který
nám zapůjčil hlavní sponzor akce – pojišťovna
Metlife. Po celodenní dřině už se dětem nechtělo
ani moc tančit, ale přesto se nakonec našlo
několik tancechtivých robátek, která z nás div
nevytřásla duši svými pohybovými kreacemi.
Čas běžel jako splašený a pomalu se z dětského
programu přechýlil čas k zábavě pro dospělé. V
deset hodin se na pódiu zjevily lidové tanečnice
tak krásné, až zrak přecházel. Svižně natřásaly
sukénky a prozpěvovaly vábnými hlasy, když tu
náhle se hudba změnila a z folklórních tanečnic
byly plavčice strážící bezpečnost u bazénu s
azurově modrou hladinou.
Co přišlo potom snad nikdo nečekal. Za hlasité
hudby a následného potlesku lidí se na pódiu
vyskytlo pět statných akvabel v pestrých a
zajímavých plavkách z nové kolekce pro letošní
léto. Během minutky zmizely pod hladinou a tu se
zjevily jejich ručky, tu nožky či hlavičky a zlatým
hřebem
bylo
synchronizované
natřásání
pozadíček. Diváci nevěřili svým očím a
představení odměnili hlasitým potleskem.
Poloprofesionální akvabely nakonec vtáhly okolo
stojící na parket a zahájily tak večerní volnou
zábavu.
Po prvním řádění na parketu zahájil pan Zonek
oslňující ohňostroj, jako závěrečnou tečku za
letošním programem. Poté se pilo, jedlo, tančilo a
radovalo při čím dál lepší hudbě našich Lenďáků
a čas začal ukusovat minuty z příštího roku, který
zase tak rychle uteče.
Závěrem bychom rádi poděkovali těm, kteří se
podíleli na přípravě akce. Všem sponzorům,
starostovi, nadšencům na disciplínách, stánkařům,
maskotovi, organizátorům i pomocníkům s
přípravou a hlavně našim nejmenším. Děkujeme
všem, kdo jste s námi trávili čas.
Za celý kolektiv – Terka Dašková.

Jarní pochod
Jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili po zimě
protáhnout zlenivělé svaly. Zdolat pár kilometrů a
pokořit nějaký ten vrchol. Ovšem některým to
nestačilo, chtěli těch vrcholů více.
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Panském domě na náměstí. Pánové si dali něco
ostřejšího a dámy polechtaly chuťové pohárky
horkými malinami. Krátký přesun na zastávku
Těchoráz, stopnout si nějaký ten vlak a návrat
domů. Švejk na bolavá kolena používal
opodeldok. Tak jen doufám, že nikdo z účastníků
zbaběle nesáhl po něčem podobném.
Věřím, že příští rok nás třeba pojede o něco více,
že jsme nikoho neodradili (nemohoucí
nenecháváme na pospas divoké zvěři, o potraviny
se spravedlivě podělíme) a opět někam vyrazíme.
S.Dolná, A Ďurková

Sraz dne 26.4.2014 na nádraží v 8.40 hod a odjezd
Pozvánka na kulturní a sportovní akce v
směr Lipno nad Vltavou. Počasí nám přálo,
obci
sluníčko svítilo, tak co víc si můžeme přát. Už jen
pořádně utáhnout boty a vyrazit. Čím víc hlav, tím
víc názorů. To se projevilo hned na nádraží, když Malá kopaná
26.7.2014
jsme vystoupili: „doprava nebo doleva?“. Naštěstí
23.8.2014
jsme vše vyřešili domluvou, nebylo třeba použít Obecní zábava – loučení s létem
násilí ani jiných přesvědčovacích metod.

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Emilie Kašková 91 let (*03.05.)
Hodně štěstí, zdraví,
ať Vás žít život stále baví,
ať Váš úsměv na tváři
každičký den zazáří.

První společné foto a můžeme vyrazit zdolat první
vrchol dne Luč 837 m.n.m. Se stoupající
nadmořskou výškou začala stoupat i spotřeba
tekutin, ale námaha stála za to. Na vrcholu Luče
jsme doplnili energii a prodiskutovali další postup.
Ač se to nezdá, sestup je někdy náročnější. Své o
tom ví paní Plachá, která to s bolavou nožkou
nevzdala. Po zásluze jsme ji jmenovali čestným
vůdcem a v hospodě na Spartě byl její výkon
náležitě oceněn. Stoupání na Vyklestilku 887
m.n.m. bylo náročné. Soustředění a bezchybné
došlapy, jak Himalájští tygři. Další zdolaný vrchol
(doufám, že některým z nás to bude stačit). Před
námi už jen pohodový sestup po kouzelných
loukách nad Vyšším Brodem.
Odměnou za pokořené vrcholy nám bylo posezení v
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Narození

Karolína Schwarzová
(*19.5.2014)
Nejkrásnější ze všech dárků, vkládá život do
kočárků. V jednom z nich teď sladce dýchá Vaše
štěstí, Vaše pýcha.
Blahopřejeme rodičům: Kateřině Frnkové a Jiřímu
Schwarzovi

V HORNÍM DVOŘIŠTI KRALOVAL TÝM SVĚTLÍKU
V sobotu 21. 06. 2014 se konal na fotbalovém hřišti v Horním Dvořišti fotbalový turnaj „O PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY OBCE HORNÍ DVOŘIŠTĚ“ – IX. ročník. Čtvrt hodinu před druhou odpolední starosta
obce Zdeněk Kemény slavnostně zahájil turnaj, přivítal všechny přítomné a popřál jim mnoho sportovních
úspěchů.
Po zahájení začalo 1. semifinále mezi místním fotbalovým klubem T.J. Sokol Horní Dvořiště a již
tradičním účastníkem tohoto turnaje, American Change Casinos Dolní Dvořiště. Do utkání vstoupili lépe hosté a
rychle se dostali Filákem do vedení. Poté přebrali otěže zápasu domácí a do přestávky vyrovnali. Po pauze už
nenechali nic náhodě a potvrdili roli favorita a postupně navýšili skóre zápasu na konečných 4:1 a splnili si tak
povinnost a postoupli do večerního finále.
V 2. semifinále se představil kombinovaný tým ze Světlíka s nováčkem turnaje baskeťaky z Kaplice.
Utkání nabídlo jednoznačnou záležitost v podobě převahy účastníka okresní soutěže ČK a již o pauze vedl tým
Světlíka 4:0. Ve druhé půli se přeci jenom podařilo novicovi turnaje vsítit čestný gól, ale Světlík přidal ještě tři
zásahy. Čtyřmi góly se nakonec blýskl Cába.
V boji o 3. místo se utkali poražení semifinalisté. Tento zápas byl vyrovnaný po všech stránkách a hlavně
se musel líbit divákům, poněvadž skóre se přelévalo z jedné strany na druhou s konečným výsledkem 4:4. Zápas
tedy nakonec vyvrcholil penaltami, kde byl šťastnější tým z Kaplice. Dolnodvořiští ale nemuseli smutnit,
poněvadž z Horního Dvořiště si odváží pohár i tým ze čtvrtého místa .
Finále mezi místními fotbalisty a Světlíkem bylo stejně jako zápas o třetí místo naprosto vyrovnané.
Hosté ze Světlíka šli nejlepším střelcem turnaje Cábou do vedení, ale domácí tým stačil do přestávky srovnat
Koubou. Druhá půle začala pro domácí pohromou, když se nechal za „keci“ vyloučit Pavlíček. Hosté poté domácí
zatlačili, ale vsítit vedoucí gól se jim do konce zápasu nepodařilo a tak následovaly penalty. V těch měli ze
začátku navrch jasně hosté a vedli už 3:0, ale domácím se nakonec podařilo v pětipenaltovém rozstřelu vyrovnat
na 3:3 a tak se pokračovalo dále. Za Světlík proměnil šestou penaltu v pořadí Rada a za domácí, tak trochu
symbolicky, neuspěl hrající hornodvořišťský starosta Kemény, když zacílil těsně vedle tyčky, a tak si vlastně
prohrál  sám sobě na jeden rok PUTOVNÍ POHÁR.
Po skončení finále vyhlásil starosta obce Zdeněk Kemény výsledky, předal poháry za 1. až 4. místo včetně
„PUTOVNÍHO POHÁRU“ vítězi turnaje Dynamu Světlík. Dále byly vyhlášeny individuální ceny pro nejlepšího
gólmana – Vincík Jiří (Dynamo Světlík) a nejlepšího střelce – Cába Petr (Dynamo Světlík), jenž vsítil
úctyhodných pět branek ve dvou utkáních. Po předání individuálních cen starosta předal rozhodčím zápasů
(Procházka Gerthard, Holub Jaroslav, Sivok Jan) připomínkové plakety. Po tomto všem přítomným poděkoval za
účast a s přáním opětovného shledání oficiálně turnaj zakončil.

Výsledkový servis
1. semifinále
T.J. SOKOL Horní Dvořiště
CASINOS a.s., Dolní Dvořiště
(Kouba Matouš 2x,Plosz Jaroslav, Karala Patrik – Filák Tomáš)

4:1(1:1)

2. semifinále
DYNAMO Světlík
BASKEŤÁCI Kaplice
7:1 (4:0)
(Cába Petr 4x, Dušek Jakub, Fučík Lukáš, Sluka Pavel – Dreiling Petr)
o 3. místo
CASINOS a.s., Dolní Dvořiště
BASKEŤÁCI Kaplice
4 : 5 pen. ( 2 : 2 )
(Holkup Marek, Procházka Petr, Kuchař Adam, Ševčík Josef - Dreiling Petr 3x, Mladý Vladimír a
rozhodující penaltu Papoušek Martin)
finále
T.J. SOKOL Horní Dvořiště
DYNAMO Světlík
(Kouba Matouš – Cába Petr a rozhodující penaltu Rada Matěj)

Rozhodčí: Procházka Gerthard, Holub Jaroslav, Sivok Jan
Diváci: cca. 50
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1 : 2 pen. ( 1 : 1 )

ZK

Pozvánka na turnaj
v malé kopané








Zveme Vás na 11. ročník fotbalového turnaje v malé kopané, který se koná
dne
26. 07. 2014 (sobota) na travnatém hřišti v Horním Dvořišti.
Týmy budou rozlosovány do dvou skupin (účast 12 týmů – ze skupiny postupují 4 týmy do
vyřazovacích bojů). V základní skupině sehraje každý tým pět zápasů. Poslední dva týmy ze
základní skupiny hrají o konečné umístění !!!!!!!
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 700,- Kč (přihlášky viz. kontakt níže – do 22.07.2014 – nutno
zaplatit předem na účet ( číslo účtu: 225592895/0300 ) nebo po dohodě v hotovosti
organizačnímu pracovníkovi klubu (Kemény Zdeněk – tel. 724 448 088),
e-mail:sokoldvoriste@seznam.cz , web: www.sokolhornidvoriste.webnode.cz
Vedoucí jednotlivých týmů předloží soupisku hráčů, týmy si zajistí své dresy.
Na turnaj zve všechny příznivce fotbalový oddíl T. J. SOKOL HORNÍ DVOŘIŠTĚ

PRAVIDLA:
Zápasy se odehrají 26. 07. 2014 na 2 hřištích. Začátek turnaje 09:00 hodin. Zahájení, nástup v
08:30 hodin, Hrací plocha: 45 x 22m, povrch tráva, Hrací doba: 2 x 12 min, Počet hráčů: 4+1
(hokejové střídání), Standardní situace: vše kopat, Za červenou:1 zápas stop, mužstvo hraje 2 minuty
ve třech v poli, Ve skupinách o umístění rozhodují: 1…Body, 2…Vzájemné zápasy, 3…Mini tabulka,
4…Celkové skóre (rozdíl), 5... Větší počet vstřelených branek, 6…Penalty

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 21. 08. 2014 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 4. čísla: 20.8.2014
Evidenční číslo MK ČR E 19945
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