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Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, prázdniny jsou za námi. Jak ten konec prázdnin dětem zpříjemnit? Co třeba v
sobotu 30.8. si dát šipkovanou a projít si stezku odvahy se strašidly Horňáku? Přestože by se
mohlo zdát, že prázdniny jsou pro školu relativní dobou klidu, opak je pravdou. I v letošním roce
pokračovaly další opravy a údržba školy. Z programu obnovy venkova se nám podařilo získat
finanční prostředky, které nám pomohly dokončit výměnu oken na chodbě, vchodových dveří a
vymalování těchto prostor. Všem našim žákům, ať už jsou to milí prvňáčci nebo ostatní přejeme,
aby se jim ve škole líbilo.
 informaci o firmě zpracovávající nový LHP
/lesní hospodářský plán/
 informaci o plánované obecní zábavě
 informace o plánované kontrole z Krajského
úřadu
1.Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele  informaci o konání příštího zasedání
zápisu
zastupitelstva obce
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
Informace o vyhlášení volby do
 směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
zastupitelstev obcí
rozsahu č. 01/2014
 rozpočtové opatření č. 6/2014
Volby do zastupitelstva obce se konájí v
 rozpočtové opatření č. 7/2014
pátek 10.října 2014 od 14.00 hod do 22.00
 rozpočtové opatření č. 8/2014
Usnesení č. 29
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 21.8.2014

hod. a v sobotu 11. října 2014 od 08.00 hod.
do 14.00 hod. Volební okrsek pro občany
obce byl stanoven na OÚ Horní Dvořiště

2.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o komunálních volbách
 informaci o vítání občánků
 informaci o dokončení stavebních prací ve škole

č.p.26 – obřadní místnost.
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Závěrečný účet obce H. Dvořiště za rok 2013 splatný v červnu 2013 (nebo do 15 dnů ode dne

Úvěr od ČSOB ohledně
Dne 22. 11. 2012 schválilo zastupitelstvo obce obdržení dotace).
předfinancování akce „Obnova křížové cesty
Horní Dvořiště rozpočet na rok 2013 ve výši:
Horní Dvořiště“ obec v květnu 2013 splatila v
plné výši.
Schválené příjmy na rok 2013 6.734 000 Kč

v říjnu 2008 pořídila obec na základě
Schválené výdaje na rok 2013 6.324.000 Kč
leasingové smlouvy osobní automobil Škoda
Schválené financování 2013
410.000 Kč
Octavia. Leasing byl plně uhrazen v září 2013.

obec v roce 2011 uzavřela s Obchodní
Během roku 2013 došlo k 9 změnám rozpočtu.
bankou
smlouvu o krátkodobém úvěru
Upravený rozpočet byl schválen takto:
(kontokorentu)
u obchodní banky s možným
Schválený
Upravený
přečerpáním do 200.000 tis. Kč. K 31.12.2013
rozpočet
rozpočet
obec kontokorent nečerpala.
na r. 2013
r. 2013 v Kč
v Kč
Organizace zřizované obcí
Příjmy
6.734.000
9.407.322,26
Obec
Horní
Dvořiště je zřizovatelem dvou
Výdaje
6.324.000
9.528.988,26
příspěvkových
organizací:
Financování
410.000
121.666
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská
Změny rozpočtu vyvolal nárůst příjmů a výdajů v 
škola
Horní
Dvořiště
oblasti přijatých grantů a dotací, těžba v obecních
Závodní kuchyně Horní Dvořiště,
lesích a zaměřování obecního majetku (lesů) pro 
příspěvková organizace
zápis do katastru nemovitostí.
Příjmy se pro obec vyvíjely příznivě. Oproti
Základní škola T. G. Masaryka
schválenému rozpočtu byly vyšší o 2.643.850 Kč
a Mateřská škola Horní Dvořiště
tj. cca o 39,48 %. Nárůst u příjmů byl způsobem
vyššími daňovými příjmy (o cca 610 tis. Kč) a
nárůstem vlastních příjmů (o cca 1.764 tis. Kč). Hospodaření k 31. 12. 2013 v Kč
3.461.776,65
Jedná se především o tržby za prodané dřevo z Výnosy k 31. 12. 2013
obecních lesů. Nedodržení upraveného rozpočtu u Náklady k 31. 12. 2013
3.450.268,09
dotací bylo způsobeno 2 x provedenou změnou Hospodářský výsledek k
11.508,56
rozpočtu u dotace na hasiče, kterou obec obdržela 31. 12. 2013
na konci roku 2013 (6.060 Kč).
Příspěvková organizace obce základní škola
skončila s výsledkem hospodaření zisk ve výši
Výdaje (po kosolidaci) celkem v Kč
11.508,56 Kč. Zisk byl přesunut do rezervního
Položky
skutečnost Rozpočet Rozpočet
fondu. Účetní závěrka schválena zastupitelstvem
schválený upravený
obce č. 27 dne 17.4.2014.
Běžné
6.560.685 6.069.000 8.391.918
výdaje
Závodní kuchyně Horní Dvořiště,
Kapitálové
1.032.070
255.000 1.137.070
příspěvková organizace
výdaje
Hospodaření k 31.12. 2013 v KČ
Výdaje
7.592.755 6.324.000 9.528.988
Výnosy k 31. 12. 2013
1.106.579,46
celkem
Náklady k 31. 12. 2013
1.129.656,68
Hospodářský
výsledek
23.077,22
Úvěry, půjčky, finanční výpomoci

v roce 2013 obec uzavřela Smlouvu o úvěru k 31. 12. 2013
č. 1349/13/5635 s ČSOB ve výši 550 tis. Kč na Příspěvková organizace závodní kuchyně skončila
pořízení nového obecního traktoru včetně hospodaření ztrátou ve výši 23.077,22 Kč. Ztráta
příslušenství, splatnost do 25. 10. 2018. Jiné bude příspěvkové organizaci uhrazena z rozpočtu
smlouvy o půjčkách či finančních výpomocích obec obce v roce 2014. Účetní závěrka schválena
zastupitelstvem obce č. 27 dne 17.4.2014.
neuzavřela.

v roce 2011 obec uzavřena úvěrovou
Výsledek plnění rozpočtu
smlouvu s obchodní bankou na účelový úvěr
v letech 2004 – 2013
(předfinancování akce obnova křížové cesty). Úvěr
Výsledkem
plnění
rozpočtu za rok 2013 byl
byl čerpán k 31.12.2012 ve výši 408 924.00 Kč a je
přebytek hospodaření ve výši 1.799.831 Kč .
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rok

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

příjmy

výdaje

13.433.367 14.739.622
5.264.940 5.268.744
5.622.071 6.095.329
6.140.483 6.012.541
7.287.438 6.093.852
5.824.358 6.718.724
7.071.664 6.855.526
6.066.485 6.197.659
6.611.032 6.749.498
9.392.586 7.592.755

Výsledek
plnění
rozpočtu
-1.306.255
-3.804
-473.258
127.942
1.193.631
-894.366
216.138
131.174
-138.466
1.799.831

Přezkum hospodaření
Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech
3.9.2013 a 7.4.2014, na základě zákona č.420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání vykonali kontroloři Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Horní Dvořiště
za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm.
c) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.
pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění
dle předmětu přezkoumání (§2 odst. 1,2 zákona č.
420/2004 Sb.). Tyto chyby jsou uvedeny ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013,
která je přílohou Závěrečného účtu obce Horní
Dvořiště. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu
hospodaření budou odstraněny nejpozději do 31. 1.
2015.

Školní olympijské hry byly slavnostně zahájeny v
pondělí 23. června 2014 na fotbalovém hřišti v
Horním Dvořišti. Své síly změřili žáci 1.-5. třídy,
ze základních škol Horní Dvořiště, Rožmitál a
Přídolí, kteří byli rozděleni do deseti kategorií –
chlapci a děvčata zvlášť. Soutěžilo se ve třech
disciplínách: hodu kriketovým míčkem, běhu na
krátké trati a běhu na dlouhé trati. Děti z mateřské
školky se zúčastnily krátkého běhu. Všechny děti
se moc těšily a chtěly závodit. Velkou motivací
byly slíbené medaile. I když jistě všichni trénovali
poctivě, konkurence byla veliká a jenom někteří
vyvolení se prosadili mezi nejlepší. Celkem bylo
rozdáno 90 medailí a každá škola obdržela pohár.
Vítězem olympijského dne se stala základní škola
TGM Horní Dvořiště, na druhém místě se umístila
ZŠ Rožmitál a na třetím místě ZŠ Přídolí. Vysoko
se oceňuje vítězství, ale cení se i účast, protože
děti nasadily do boje všechny své síly a do závodu
daly celé srdce. Poděkování patří p.učitelkám,
dobrovolníkům, kuchařkám za skvělý řízek a
vůbec všem, kteří pomohli tuto již tradiční akci
pro děti uspořádat.

Sjezd Vltavy
Jako každoročně na začátku prázdnin pořádalo
volné sdružení Dvořišťan sjezd Vltavy na raftech.
V neděli 6.7.2014 jsme plně obsadili dva rafty a
vydali se z Vyššího Brodu do Rožmberka. Letošní
ročník zaznamenal rekord, kdy raft pana Noska
měl celkem 420 let starou osádku s váhou 336kg.
Přesto, že se snažil vyměnit některé účastníky za
mladší, nepodařilo se.

Školní sportovní den

Plavba v neděli byla dobrou volbou, na řece bylo
méně lodí a vody tak akorát. Děkujeme
doprovodnému servisu pana Víznera, který U tří
veverek zajistil občerstvení v podobě sekané,
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buchet, piv, limo…atd. V kempu Rožmberk jsme
předali rafty a přesunuli se do hospůdky, kde jsme
se po náročné plavbě řádně občerstvili. Počasí
přálo, nálada výborná, takže za rok určitě: Ahoj!

Poslední akce pod hlavičkou sdružení
Dvořišťan
Turnaj v petangu a soutěž o nejlepší
posvíceneský koláč
Předposlední srpnový víkend už po čtvrté patřil
turnaji v petangu a soutěži o nejlepší posvíceneský
koláč v Horním Dvořišti u Nosků.
Po hodnocení koláčů mohl začít turnaj v petangu.
Sdružení Dvořišťan vzniklo před čtyřmi lety po Opět byly dvoučleným družstvům vymyšleny
volbách, jako poděkování všem těm, kteří tehdy příznáčné názvy jako např. Důchodci, Housata,
podpořili pana Noska svými hlasy. Během této Slanečci atd. Hrálo se na čtyřech hřištích ve dvou
doby sdružení uspořádalo každoročně vynášení základních skupinách, systém každý s každým.
Morany, několik brigád na čištění studánek, Zápasy o první až čtvrté místo se hrály dle
obnovilo posezení U skalky, pořádalo adventní pravidel do 11bodů.
neděle, sjezdy Vltavy a i tento turnaj. Kdo kdy něco
organizoval pro veřejnost, pochopí obavy spojené s
počasím, počtem účastníků, sponzoringem aj. Po
vzájemné dohodě všech angažovaných jsme na této
poslední akci sdružení Dvořišťan rozpustili s tím,
že adventní neděli, soutěžní koláče, petang a sjezd
Vltavy zůstane zachován.
Vraťme se však k letošnímu ročníku. Do soutěže
koláčů bylo přijato 18 vzorků různých velikostí,
chutí a barev. Pětičlenná nestranná porota vybraná z
mužské části účastníků měla těžkou úlohu
ohodnotit všechny vzorky po stránce chuťové i
vzhledové. Vzorky byly přijímány anonymně, byla
jim přidělena čísla a porotci udělovali body od Po urputných bojích skončili na prvním místě
jedné do pěti.
nováčci soutěže (kteří to v životě nehráli,)
družstvo Brloh složené z manželů Lukáše a
Natálie Skýpalových. Na druhém místě se
umístnilo pořádající družstvo Krčíni, ve složení
manželů Jindřišky a Jaromíra Noska. Třetí bylo
pak družstvo Slanečci ve složení manželů Vlaďka
a Petr Slaninovi. Zvláštní cenu originality by si
zasloužil team Vizi gang, za vlastnoručně
vyrobené teamové dresy. Souběžně probíhal i
Dětský turnaj v petangu, kterého se zúčastnilo šest
dětí, a vyhrála jej Pavlínka Sluková ze Zlivi. Po
skončení finálových bojů se rozdaly ceny všem
účastníkům turnaje. Poděkování patří všem
sponzorům. V rámci sdružení Dvořištan bylo
Po sečtení všech bodů zvítězil koláč paní Martiny poděkováno paní Vaňkové, která se zúčastnila
Víznerové z Č.Budějovic, na druhém místě se všech akcí. Letošní ročík poprvé proběhl za
umístnil koláč paní Jaroslavy Smutkové z Kaplice deštivého, skoro až podzimního počasí. Účastníci
nádraží, a čest místních zachránil koláč paní však odmítli náhradní řešení v podobě turnaje
Jindřišky Noskové třetím místem.
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piškvorek a hrálo se. Pan Sluka nás opět pohostil
posvíceneckými kachnami. Koneckonců to bylo
příjemně strávené odpoledne navzdory počasí.
Takže příští rok nashle.

byl cenou za snahu. Nejlepší trojice si odnesla
ještě něco na
zahřátí. Všichni odcházeli
spokojeně a snad do příštího roku ryby ještě
povyrostou. „Petrův zdar“
J.N.

Rybářské závody
Myslivecké sdružení Horní Dvořiště pořádalo v
sobotu 16.8.2014 na obecním rybníku „Pod
hřbitovem“, který má v nájmu rybářské závody.
Celkem se přihlásilo 11 rybářů a to jak domácích,
tak i z okolí. Závod probíhal ve dvou částech. V
dopolední části se ujal vedení pan Volf, který ulovil
i největší rybu dne , a to amura o délce 70 cm.
Odpolední část probíhala po výměně stanovišť.
Někteří závodníci změnili taktiku a začali více
chytat menší ryby, které braly místo čekání na
kapitální úlovek. Kolem třetí hodiny odpoledne byl
závod ukončen.
Nastalo velké počítání, kdy se sčítaly délky
nachytaných ryb. Konečným vítězem se pak stal s
celkovou délkou 408 cm chycených ryb pan Lukáš
Skýpala z Brloha, druhé místo s počtem 396 cm
obsadil pan Volf, na třetím místě se umístil pan
Matějka. Za zmínku stojí čtvrté místo malého
Evžena Píchy.
Všem rybářům se podařilo ulovit nějakou rybu,
někomu braly více, někomu méně, ale všichni si
zachytali. Každý soutěžící odcházel s kaprem, který
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Stopy minulosti
Po letech příprav se podařilo započít s obnovou
rybníka za Horním Dvořištěm. Pamětníci si
vzpomenou na rybníček, který tam byl v
minulosti. Dříve s dřevěnou výpustí a od roku
1963 s betonovým stavidlem v tělese hráze, hned
vedle cesty. Řada starších pamětníků se na tomto
rybníčku naučila bruslit, nějaká ryba by se také
chytla a řadu let byl domovem žabí populace a
ondater.
V sedmdesátých letech rybníček podlehl trendu
získávání
půdního fondu formou meliorací
zamokřených lokalit. Že se občas něco nepovedlo,
toho byl důkazem tento rybníček. Po několika
letech přestaly meliorační drenáže fungovat a celé
údolí se opět zamokřilo. Zvedla se spodní voda a
zemědělské mechanizmy musely lokalitu objíždět,
proto ta snaha uvedené místo zrevitalizovat.
Při samotné obnově bylo odkryto původní dno
rybníka, které vydalo své tajemství, které
ukrývalo po řadu desetiletí. Vznik tohoto rybníčka
můžeme datovat do doby před cca 150-160 lety a
nalezené předměty jsou němým svědectvím doby.
Rybníček sloužil v zimě jako zásobárna ledu pro
hostince a řeznictví, důkazem je nalezený
ledařský hák. Rybníček sloužil ke sportu, svědčí o
tom nalezené brusle zn. Jackson (byly vyráběny
firmou Jackson Haines od roku 1865 a byly
připevněny pevně k botě). Další brusle řečené
šlajfky (vyráběné firmou E.V.Bushnell od roku
1884, které se přidělávaly na botu kličkou) se též
na dně objevily. Celkem byly nalezeny tři různé
typy bruslí. Rovněž byl nalezen hokejový puk z
tvrdé gumy, který byl podepsán monogramem
VK (Václav Kolář) je to dedukce, ale přibližně to

odpovídá. Prohledávání
odkrytého dna bylo
úmornou prací pro hoby hledače pokladů. Rybníček
byl v různých dobách také místem, kam se dal
uklidit různý odpad. Svědčí o tom desítky starých
smaltovaných hrnců, množství kramlí, drátů,
elektrických pojistek i zbytků cyklistických kol.
V blátě dna rybníčka byly nalezeny zbytky
koňských povozů, minimálně desítka podkov různé
velikosti (což je záhadou jak se tam dostaly),
kapesních nožů (zřejmě bruslařů), bylo nalezeno
několik. Pozůstatky různé techniky, kardanové tyče,
poloosy, ozubená kola, želízka k pluhům, kovářské
kleště, ale překvapivě pouze jedna pneumatika.
Mincovní nálezy odpovídaly období funkčnosti
rybníčka. Krejcary z 19. století, prvorepublikový
padesátihaléř a množství poválečných desetihaléřů
ohraničují funkčnost rybníka. Stopy v rybníčku
zanechala i válka. Zajímavé bylo minimum
nalezené munice, která již podlehla korozi a
rozpadala se, rovněž německé helmy byly pouhým
torzem, nejzachovalejší byly kožené věci jako
opasky a sumky na munici. I po 70 letech ve vodě a
zemi působily dojmem zachovalosti. Poměrně
zachovalé byly i pryžové plynové masky, vojenské
bodáky již podlehly korozi, zbyla jen torza.

mnoho dalších roků. Nejsrdečnější přání k Vám
jako muška letí, nechť poskládá z lásky, zdraví,
štěstí ty nejkrásnější věty.

Narození občánci
Matyáš Úlehla

(*02.07.2014)

Tomáš Korch

(*03.08.2014)

Emma Tymková

(*09.08.2014)

Gratulujeme
k
narození
chlapečka/holčičky! Nechť vaše
miminko naplní vaše životy
radostí a láskou! Máte to
největší štěstí na světě, není nic
hezčího, než úsměv dítěte.

Brigáda na tenisovém hřišti
Dovolujeme si pozvat a zároveň požádat
občany Horního Dvořiště, kteří by chtěli
zvelebit tenisové kurty, na brigádu, která se
koná v neděli 14. září 2014.
Sraz účastníků je v 10:00 hod. na tenisových
kurtech. Prosíme, kdo může, ať si vezme s
sebou nářadí (motyka, lopata, hrábě).

Zajímavým nálezem bylo torzo kříže svaté trojice,
který byl rozlomen na tři kusy. Někteří pamětníci si
vzpomínají i na umístnění tohoto křížku, ale nikdo
nedokáže určit přesné místo. Budeme vděčni za
informaci, kde křížek stál, pokud si někdo
Pranostiky na srpen a září
vzpomene.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
J.N.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Naši jubilanti
Anna Korchová

60 let

(*23.07.)

Jan Sivok

60 let

(*23.07.)

Jiřina Německá

60 let

(*16.08.)

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý
strom.

Radost v srdci, pokoj v duši, smích na tváři a Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
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nepomohlo rozumné přesvědčování, bylo použito
i nátlaku, ve kterém byl mistr Fr.Mikolášek,
přednosta celního úřadu. Tak 15.4.1950 vstoupilo
do družstva nových 5 zemědělců. Usnesením
výboru pak bylo zažádáno o hospodářskou
technickou úpravu půdy. Toto mohlo být však
uskutečněno až tehdy, bude-li v JZD více než 50%
zemědělců.
Byl
proto
proveden
nový
přesvědčovací nábor v jehož čele stál výše
jmenovaný Mikolášek a tak získána nadpoloviční
většina. Hospodářsko-technická úprava půdy byla
pak provedena v červenci r.1950. Ostatním
zemědělcům (většinou slovenské národnosti z
Rumunska a Maďarska), kteří se žádným
způsobem nedali přesvědčit o možnosti a
prosperitě společného hospodaření, byly přiděleny
pole na okrajích družstevních lánů, v málo plodné
a většinou dosud ladem ležící půdě, jejíž řádné
obdělání vyžadovalo úmorné práce a výtěžek by
nepokryl ani režii. Za tohoto stavu vstoupili též
zbývající zemědělci do družstva a tak dnem
4.8.1950 byli všichni zdejší zemědělci členy JZD.
Vstupem zbývajících zemědělců do družstva
nebylo tomuto pomoženo, ba naopak. Poměrně
slabé výsledky prvého roku společného
hospodaření tomu nasvědčovaly. Důsledkem toho
bylo snížení pracovní jednotky na příští rok na
70,-Kčs. V dubnu 1950 byla ve zdejší obci zřízena
státní
traktorová
stanice,
která
sama
družstevníkům vykonávala ty nejtěžší práce.
Družstevníkům bylo tak trochu pomoženo, ale ani
na jejich manželky nebylo zapomenuto. Již v
zimních měsících byla zřízena družstevní
prádelna, kde každá žena měla možnost během 23 hodin si vyprat tzv.velké prádlo za poplatek 2030 Kč.
Aby i ti nejmenší byli zúčastněni na tom, co
přináší společná práce, byl v březnu 1951 zřízen
celodenní provoz na mateřské škole v H.Dvořišti.
V této jsou opatrovány děti po celý den a jsou tam
též stravovány. Dostávají dopoledne přesnídávku,
oběd a odpoledne svačinu. Za stravování platí
rodiče za jeden den a dítko pouhých 6,-Kč. Mimo
stravování mají děti velký výběr hraček, jaký si
jen možno při zdejším výběru přát. Po obědě
následuje společné spaní, k čemuž mají upravenu
ložnici s 20-ti lůžky. Zavedením celodenního
provozu v této škole umožňuje ženám
družstevnicím zúčastnit se polních prací po boku
svých mužů, neb o jejich dítě je celý měsíc
postaráno za pouhých 130.-Kčs.

Plánované kulturní akce

Z historie obce v letech 1949-1951

Vznik JZD
Že zemědělská práce je velmi těžká, nepomáhají-li
stroje, věděli i zdejší usedlíci. Dumali, jak se té
dřiny alespoň z části zbavit. Z jara 1949 ustavilo se
strojní družstvo, které mělo stroji vykonávat
alespoň ty nejtěžší práce. Strojů však nebylo a
nebylo ani prostředků na jejich zakoupení, neboť
většina členů nevlastnila dříve ani píď půdy, nebo
velmi málo, co stačilo jen k nejnutnější obživě
jejich rodin. Proto se družstvo rozpadlo a jeho
členové připravili půdu pro zřízení Jednotného
zemědělského družstva, Věděli totiž, že stát
zřizování JZD podporuje, že jim do začátku
nejnutnější stroje opatří a tak 13 nejpokrokovějších
zemědělců ustavilo v květnu 1949 přípravný výbor
JZD. Nechybělo ovšem zase na druhé straně
několik zpátečníků, kteří družstvu nedůvěřovali a
šeptandou se snažili již v družstvu jsoucí zemědělce
odvrátit od jejich úmyslu společného hospodaření.
To se jim také z části podařilo, neboť během 2
měsíců trvání přípravného výboru vystoupilo z
tohoto 7 členů. 1.4.1950 zavedlo zbylých 6
zemědělců dobytek do společné stáje (na faru).
Během doby poznávali ti vlažní nedružstevníci, že
by bylo přece jen lépe do družstva vstoupit, tan se Zdroj: OÚ H.D.
tolik nenadřou a živi budou přece. Tam, kde
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T.J. SOKOL HORNÍ DVOŘIŠTĚ
MUŽI – okresní soutěž – PODZIM 2014
KOLO
--1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KDY
--24.08.
31.08
06.09.
13.09.
21.09.
27.09.
05.10.
11.10.
19.10.
26.10.

DEN
--Ne.
Ne.
So.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
Ne.

VÝKOP
--14 : 00
15 : 00
13 : 30
13 : 30
15 : 00
13 : 00
15 : 00
12 : 30
15 : 00
15 : 00

KDE
--V
D
V
V
D
V
D
V
D
D

SOUPEŘ
--Rožmberk - H. D.
H. D. - Přídolí „B“
Holubov - H. D.
Lipno - H. D.
H. D. - Benešov nad Černou
Romo Č.K. - H. D.
H. D. - Větřní „B“
Vyšší Brod „B“ - H. D.
H. D. - Světlík
H. D. - Rožmberk
www.sokolhornidvoriste.webnode.cz

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 2.10.2014 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
Evidenční číslo MK ČR E 19945

