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Číslo 2/2016

Ročník: VI.

28. dubna 2016

Vážení spoluobčané,
věříme, že Vám i tentokrát náš jarní zpravodaj přinese alespoň ve
stručnosti důležité informace. Pomalu odchází zima, která byla i letos
vcelku mírná. Náklady na zimní údržbu v naší obci byly tudíž minimální.
Ovšem aprílové proměnlivé počasí opět nezklamalo. Střídání tepla a
sluníčka, deště, sněhu, bouřky, a chvíli po sněhové přeháňce přichází zase
teplo a sluníčko. Až to vypadá, že si z nás počasí dělá legraci. Asi tak, jako
si ji 1. dubna, na Apríla, děláme i my. Čeká nás poslední dubnová noc,
známá také jako filipojakubská. U nás je tradičně spojována s pálením
čarodějnic. Zapalování velkých ohňů mělo symbolicky očistit lidi i zvířata
od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném
zimním období. Jedná se o velmi starý, dodnes živý lidový zvyk a zvláštní
svátek, který navazuje na keltské tradice. Také v naší obci se s touto
tradicí každoročně setkáváme. O pěknou hranici, přípravu, nazdobení a
postavení májky se i letos postaral místní hasičský sbor, za což si zaslouží poděkování.
Přejeme rozkvetlé a pohodové jaro všem.

Usnesení č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 3.3.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za rok
2015
 Protokoly o účetní závěrce obce a příspěvkových
organizací k 31. 12. 2015, včetně vypořádání
hospodářského výsledku dle přílohy
 rozpočtové opatření č. 1/2016
 k realizaci vytápění budovy obecního úřadu
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variantu elektrokotle. K zajištění realizace,
včetně nutných povolení a výběru
nejvhodnější firmy dle platné směrnice
pro zadávání zakázek malého rozsahu
pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce
 prominutí ročního nájmu za rok 2015, za
pronájem vodní nádrže pod hřbitovem,
MS Černý les se sídlem Horní Dvořiště
66, 382 93 Horní Dvořiště
 žádost DIANA Horní Dvořiště, spol.
s.r.o., IČ 60851180 o souhlas s provozem
střelnice na části pozemku parc. č. 2075 a
2042 v k.ú. Horní Dvořiště za předem

dohodnutých podmínek s obcí (provoz v předem
dohodnutých termínech), tak jak již bylo
schváleno dne 25. 06. 2015 usnesením č. 6 bod
3.3. + možnost odběru elektrické energie pro
potřebu obce za úplatu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 informaci o úkolech uložených při minulém
zasedání zastupitelstva obce
 informaci o hospodaření v obecních lesích za rok
2015 a plán hospodaření na rok 2016, tak jak
předložil a přednesl OLH (obecní lesní hospodář)
 informaci o možných variantách druhu vytápění
budovy obecního úřadu
 informaci o stavební akci E.on ohledně
demontáže vzdušného vedení NN na vrh Kalvárie
a následného nového plánovaného vedení NN
přípojky okolo hlavní cesty i v obecních
pozemcích
 informaci o došlé žádosti ze strany SŽDC
ohledně trvání zájmu obce o odkup pozemků v
Českém Heršláku – park a okolí a pověřuje
starostu s místostarostou obce, aby zjistili, jaká by
byla aktuální cena předmětných pozemků,
respektive jaká cena by byla ze strany SŽDC
akceptovatelná + možnost částečné směny
pozemků okolo dráhy v Českém Heršláku
 informaci
o
konání
příštího
zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce :
 ukládá starostovi obce a OLH, aby předložili do
příštího zasedání zastupitelstva obce finanční
analýzu ohledně správy v obecních lesích, která
bude zohledňovat skutečný stav
prováděné práce OLH v čase a místě obvyklém

Usnesení č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 14.4.2016

 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s firmou E.ON
ČR s.r.o. na uložení NN kabelu s
uzemněním a pilířem NN + HDV na
pozemcích parc. č. 2611/9 a 30/8 vše v
k.ú. Horní Dvořiště za úplatu 1000,- Kč
bez DPH
 směnou smlouvu č. 010/015/250/03/00
mezi obcí Horní Dvořiště a Jihočeským
krajem
ohledně
narovnání
majetkoprávních vztahů pozemků pod
komunikacemi II. a III. vedoucí průtahem
obcí

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 informaci
o
výsledku
kontroly
hospodaření v obecních lesích za roky
2013, 2014 a 2015
 informaci
o
podpořených
a
nepodpořených žádostech o dotace u JČ
kraje
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce :
 ukládá starostovi obce, aby předmětný
záměr směny pozemku řádně zveřejnil na
úřední desce dle platné legislativy
 souhlasí s účelovou dotací pro TJ Horní
Dvořiště, z.s. ve výši 25000,- Kč na
finanční spoluúčast nutnou k pokrytí
schválené dotace na podporu sportu od JČ
kraje a ukládá starostovi obce, aby
vypracoval smlouvu o poskytnutí účelové
dotace

Výsledek hospodaření v obecních lesích
za roky 2013, 2014 a 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje :
 směrnici o hospodaření s obecním dřevem
č.1/2016 s účinností od 01. 05. 2016
 příkazní smlouvu o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře evidenční č. 1/2016 s účinností
od 01. 05. 2016
 rozpočtové opatření č. 2/2016
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON ČR s.r.o. na uložení NN
kabelu s uzemněním a pilířem NN na pozemcích
parc. č. 1814/2, 2075 a 2042 vše v k.ú.Horní
Dvořiště za úplatu 2260,- Kč bez DPH
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Zdroj: kontrola NJ
2013
Celkem tržby

2.357.697 Kč

Celkem náklady

1.270.246 Kč

Výsledek

1.087.451 Kč

odvoz dřeva do místa bydliště občana
nakupujícího dřevo za aktuální cenu
nabídnutou dopravcem a občan nakupující
dřevo platí dopravci tuto dopravu v hotovosti
před složením dřeva v místě bydliště.
Ceny palivového dřeva jsou stanoveny
ceníkem, který je přílohou této směrnice.
Tento ceník lze upravit vždy k 1.1. Dle
dohody OLH a starosty obce.

2014
Celkem tržby

1.765.575 Kč

Celkem náklady

780.354 Kč

Výsledek

985.221 Kč

2015
Celkem tržby
Celkem náklady
Výsledek

1.735.504 Kč

Účel Smlouvy o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře

475.101 Kč
1.260.403 Kč

Informace ze Směrnice obce Horní Dvořiště o
hospodaření s obecním dřevem č.1/2016
Cílem této směrnice je zajistit hospodárnost a
účelnost využití obecního majetku. Předmětem této
směrnice je upřesnění způsobu hospodaření na
lesních pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce
Horní Dvořiště. Za efektivní správu odpovídá lesní
hospodář, který je povinen dodržovat právní předpisy
a zásady řádného hospodáře. Lesní hospodář je řízen
starostou obce. O zadávání těžebních zakázek, jejichž
cena nepřesáhne 50.000Kč bez DPH rozhoduje lesní
hospodář se souhlasem starosty obce. U těžebních
zakázek, jejichž předpokládaná cena je vyšší než
50.000 Kč je lesní hospodář povinen před zadáním
zakázky provést průzkum trhu zaměřený na cenu,
termín provedení práce, termín platby apod. Zjištěné
informace od jednotlivých dodavatelů (min.3)
předloží starostovi obce. Starosta rozhodne o
realizaci zakázky konkrétní firmou dle platné
směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu obce H.Dvořiště. Prodej palivového dřeva
prbíhá tak, že občané jsou zapsáni do pořadníku na
základě své žádosti. Palivové dřevo je přidělováno
občanům s trvalým pobytem v obci a vlastníkům
rekreačních objektů v H.Dvořišti a Č.Heršláku.
Maximální množství dřeva na jednu nemovitost (dům
nebo byt) u občanů s trvalým pobytem je 20
prostorových metrů (prm). Pro rekreační objekty je
stanoveno maximální množství 5 prm. Množství
dřeva je změřeno a předáno na odvozním místě
lesním hospodářem a jeho převzetí podepsáno
občanem nakupujícím dřevo. Od podpisu převzetí je
dřevo majetkem občana a obec neručí za jeho
případné odcizení. V případě zájmu zajistí obec
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Objednatel obec H.Dvořiště, zastoupena
starostou obce Zdeňkem Kemény uzavřela
příkazní smlouvu o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře (OLH) s
p.Pavlem Žufou. Účelem této smlouvy je
potřeba zajistit v souladu s platnou
legislativou řádné hospodaření v lesích
nacházejících se v k.ú. H.Dvořiště, Jenín a
Svatomírov. Hospodaření v lesích je každý
vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti
s OLH-odborně způsobilou osobou s licencí
OHL, jež bude obstarávat příslušné
záležitosti v dotčené oblasti.

Statistika obyvatel přihlášených k
trvalému pobytu v obci ke dni
21.4.2016
Kategorie
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy
Děti do 18-ti let
Celkem obyvatel:
Průměrný věk obyvatel:

počet
395
199
196
89
484
40 let

Narození v r. 2015:
Úmrtí
v r. 2015:
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Statistika přestupků řešených na obci
v r. 2015
Komise pro projednávání přestupků, která
projednává přestupky proti veřejnému
pořádku řešila v roce 2015 celkem 11
přestupků. Z toho 2 postoupeny a 3 odloženy
(nepodán návrh od osoby blízké – vlastně si

to rozmysleli). 3 přestupky vyřešeny uložením
sankce a 3 přestupky zastaveny (neprokázaná vina) a
1 nezpracován – převeden do roku 2016.

mi pomohli s realizací a přípravou. Také děti,
které nás každý rok ujišťují o tom, že naše
práce má smysl a v neposlední řadě všechny
rodiče, kteří si dali tu práci a oblékli své
potomstvo do krásných kostýmů.

Duhový karneval
Psal se den 5.3.2016 a byla to sobota. Hmmm, a ne
jen tak obyčejná - byla to sobota karnevalová, která
se nám letos pořádně vybarvila. Letošní karnevalové
řádění se neslo v barvách duhy. Barvičky
představovali vedoucí jednotlivých týmů, které mezi
sebou soutěžily. Děti si poměřovaly síly v různých
disciplínách, jako například – oblékání na čas, či
házení barevných míčků do krabice. Byla to sranda
legranda a vítězem se nakonec stal stejně každý.

Za kulturně-sportovní komisi Vaše Terka.
PS: Snad se uvidíme na lampionovém
průvodu.

Naši jubilanti

Letos byly masky opět čarokrásné, ale svědomití
rodičové vybrali ty nejlepší, které si domů odnesly
nějaké hezké ceny navíc.

Stanislav Študlar
Jaroslav Kuboušek
Marie Švarcová
Růžena Mercegová
Božena Tymková
Marie Chalupníková
Ignác Ferenčík
Jiří Korch

85 let
82 let
80 let
70 let
65 let
65 let
60 let
60 let

(*17.04.)
(*20.03.)
(*07.04.)
(*27.03.)
(*26.03.)
(*26.04.)
(*10.03.)
(*26.04.)

Gratulujeme a přejeme ať splní se Vám každé
přání. Štěstím, láskou ať naplněn je každý
den a celý Váš další život je jak jeden krásný
sen...

Během karnevalu se i tančilo a komu docházely síly,
mohl se posilnit džusem nebo výbornou cukrovou
vatou. Našim nejmenším se nejvíc líbily balónky,
které poletovaly a praskaly naprosto všude.
Myslím, že mi nezbývá než pochválit všechny, kteří
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Setkání seniorů

Svatební obřad v naší obci

Velice milé a příjemné odpolední posezení se Dne 23. 04. 2016 si řekli svoje „ANO“ na obecním
uskutečnilo ve čtvrtek 21. 04. 2016 v zasedací úřadu v Horním Dvořišti Lucie Turčanová a Jakub
Koller.
místnosti obecního úřadu.

Pan starosta všechny přítomné srdečně přivítal. Pro
radost našich dříve narozených spoluobčanů
vystoupily šikovné děti z MŠ a ZŠ TGM s velmi
poutavým programem.

Ze srdce Vám jménem obecního úřadu přejeme,
aby Vaše láska jako víno zrála. Aby září žhnula
jako věčná svíce, které neubývá, ale je jí stále více.

Hledáme sponzory
na tradiční akci dětský den
U příležitosti svátku dětí se naše náves v sobotu
odpoledne dne 11.6.2016 díky místním
Nechybělo ani malé občerstvení a živá muzika, dobrovolníkům docela promění v kouzelný svět.
která hrála k tanci a poslechu.
Letošním tématem jsou totiž “Magie a kouzla”.
Hledáme sponzory pro tuto již tradiční akci pro
rodiny s dětmi. Pokud máte zájem přispět na
dobrou věc jakoukoliv částkou, můžete se
přihlásit na obecním úřadě. Předem děkujeme.

Plánované akce
Stavění májky, lampionový průvod,
pálení čarodějnic
12.5.2016
Oslava dne matek, vítání občánků
11.6.2016
Dětský den – Kouzla a Magie
18.6.2016
Turnaj o pohár starosty obce, velká
kopaná
20.6.2016
Sportovní den na hřišti (hledáme
dobrovolníky, kteří vypomohou při této akci)
30.4.2016

Děkujeme všem účinkujícím dětičkám a jejich
paním učitelkám za hezké vystoupení. Našim
seniorům, kteří si přišli popovídat, pobavit se a
odreagovat od všedních dní, děkujeme za hojnou
účast.
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každoročnímu sloužení zádušní mše svaté za
Litvina, faráře v Soběnově (později v Malontech) a
Benešova bratra, a sice pro 22 kop grošů,
odkázaných klášteru Litvinovou závětí. Mimoto
daroval Beneš tehdejšímu správci fary v
Myšlanech (Ober-Haid, tj. v dnešním Horním
Dvořišti) k níž Heršlák příslušel, dne 6. května
1400 louku při cestě cáhlovské (tj. do Freistadtu,
nazývanému tehdy např. u Sedláčka výhradně
Cáhlovem, jeho obyvatelé pak Cáhlovskými pozn. překl.), začež za něho a jeho děti, pochované
v Horním Dvořišti, bude vždy po nedělním či
svátečním kázání říkána modlitba.

Heršlák-historie jedné staré hraniční tvrze
Nejstarší dějiny
Snad žádný z někdejších jihočeských hrádků,
jejichž původními majiteli byli lenníci mocného
rodu pánů z Růže, nedosáhl nikdy takového
významu jako právě Heršlák, ležící přímo na
hranici Čech a Horních Rakous. To jméno (ve své
původní podobě asi Herrnschlag) se poprvé
připomíná v listině z roku 1289, jíž 3. února toho
roku bratři Čeněk a Domin, vazalové Jindřicha z
Rožmberka (1262-1310), darovali klášteru ve
Vyšším Brodě dva díly obilného desátku ze dvou
dvorů v Pasovarech a Cipíně a celý desátek právě
ze dvora Heršlák, s výjimkou polnosti dvora při
faře v Rainbachu, ze kteréhož připadala jedna
třetina desátku rainbašskému farnímu kostelu.
Oba bratři následovali v držení Heršláku Řehoře z
Heršláku, pravděpodobně syna Čeňkova, který
stejně jako oba jmenovaní vazalové rožmberští
příslušel k rodu Doudlebských, v jižních Čechách
bohatě rozvětvenému. S Řehořovým jménem se
poprvé setkáváme v darovací listině Mikuláše z
Pasovar farnímu kostelu ve Střížově z 24. dubna
1316, na které je Řehoř spolupodepsán jakožto
svědek. Daroval klášteru vyšebrodskému ves
Dobrou Vodu u Malšína (blízko Bolech - pozn.
překl.) a koupil ve vsích Dobrá Voda a Příslovice
dva talenty pasovského pfeniku daně, aby je
rovněž daroval klášteru. Za to se zavázali tehdejší
opat Otto III. (1373-1380) a vyšebrodský klášterní
konvent 17. ledna 1374 k trvalému sloužení
zádušní mše při výročí jeho úmrtí.

Beneš Macuta z Heršláku zemřel ještě před
počátkem husitských bouří a zanechal vdovu
Elišku, která byla usedlá roku 1421 na Trojanech.
Ne-li už za něho, tedy určitě za jeho syna Macuty,
zmiňovaného 1390-1409, byl Heršlák důkladně
opevněn. Macuta se stal po celých Čechách
pověstným a obávaným loupežným rytířem, který
započal se svými lapkovskými nájezdy zřejmě už
za života otcova. Prostý dvůr (curia) bez řádného
opevnění by mu nemohl poskytnout následnou
ochranu, v takovém případě nezbytnou. Zajištění
poskytovala především dostatečně mohutná věž na
vyvýšeném místě (zvaném též "tábor"), obehnaná
ze všech stran hlubokým vodním příkopem.
Macutovo jméno se poprvé objevuje v listinách z
roku 1390. To už se o jeho zlovolných činech
připomínají mnohé podrobnosti. Mlynáři pod
Myšlany (zřejmě pozdější Stegmühl) ukradli
Macutovi pacholci z příkazu pánova tři krávy, ze
kterých jedna Macutovi musila být odvedena. Při
plenění v Cáhlově (Freistadt) byl však jejich pán
hejtmanem tamním Ondřejem z Pollheimu zajat a
uvržen do žaláře. Pollheim propustil loupežného
rytíře teprve na přímluvu pana Jindřicha z
Rožmberka a poté, co se za něho 7. května 1420
zaručili jeho otec Beneš, Petr Žestovec z Žestova a
Bohuslav z Keblan, tj. zeťové Beneše staršího,
Vilém šafář na Rožmberce, Oldřich Drochovec a
Bohuslav Houženský. Nemělo to ovšem nijaký
úspěch, poněvadž Macuta po svém propuštění
začal s loupežemi znovu. Tak přepadl ve spolku s
jinými loupežnými rytíři u Strážkovic jednoho
kupce, jehož obrali o 100 zlatých a koně. Jinému
kupci ze Salcburka vzali v Kramářově lese (im
Kramerwalde) mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm
spolu s Matyášem, stejně povedeným střelcem
Petra Strachoty z Osova (jde zřejmě o "OssowHof", česky Osovský dvůr, dnes jen Osovský pozn. překl.) a na Tiché (Oppolz), dvě kopy grošů,
perníky (Sedláček uvádí dokonce přesný jejich

V této listině je Řehoř z Heršláku označen už za
zesnulého (piae memoriae) a jako den jeho skonu
je uveden svátek sv. Dionýsia, tj. 9. říjen.
Řehoř měl pět synů a jednu dceru: Veleslava,
faráře v Soběnově v letech 1359-1369, Litvina,
rovněž faráře soběnovského v letech 1376-1383,
Beneše z Heršláku, Kunrata z Trojanova, Mikuláše
z Perné a Dvořatu z Heršláku. Tíž věnovali
vyšebrodskému klášteru 24 kop pražských grošů,
začež bylo za ně čteny každý týden při oltáři sv.
Václava čtyři mše svaté. Z listiny k tomu
vystavené se dovídáme, že desátek darovaný bratry
Čeňkem a Dominem ze dvora v Heršláku bude užit
k udržování světla na hlavním oltáři během
sloužení
mše
svaté.
Dvůr Heršlák vlastnil po Řehořově smrti sám jeho
syn Beneš, Macuta zvaný, dobrodinec kláštera
stejně jako otec. 25. února 1396 zaručují se opat
Otto a konvent vyšebrodský listinou ke
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počet, totiž šest - pozn. překl.) a samostříl. S jiným
svým střelcem Václavem přepadl a zloupil vozy na
silnici do Vyššího Brodu. Aby od sebe odvrátil
podezření, zrobil si Macuta z koňských žíní a kozí
srsti dlouhou falešnou bradku, kterou si po přepadu
strhl a křičel na kohosi, kdo tu vůbec ani nebyl. Se
svými pomocníky přepadl také Mikuláše z
Hvozdna a unesl jej na Heršlák, kde ho pak 14
neděl věznil; toho okradli o koně, samostříl a
kožené opásání, v němž bylo 80 grošů v hotovosti
(tady Zichraser uvádí Sedláčkovy Hrady jako
přímý pramen svého podání události - pozn.
překl.). Žádný div, že byl Macuta pro tyto své činy
obáván natolik, že jeho jménem strašili děti,
kterýžto mrav či spíše nemrav se uchoval až do
dnešních časů (tady autor píše i o v poznámce pod
čarou i o tom, že Macutovy činy byly ovšem v
lidovém podání ještě až bájně zveličovány - pozn.
překl.). – pokračování příště

Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 23. 06. 2016 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště na
konci každého sudého měsíce, tj. 6x v roce
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 v r. 2016 : 20. 06. 2016

Zdroj: internet

POZVÁNKA
na XI. ročník fotbalového turnaje
v HORNÍM DVOŘIŠTI
V sobotu dne 18. 06. 2016 se bude konat již
tradiční odpolední fotbalový turnaj „ O PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY OBCE HORNÍ DVOŘIŠTĚ
– XI. ročník “, který pořádá ve spolupráci s Obcí
Horní Dvořiště fotbalový klub TJ Horní Dvořiště,
z.s.. Tohoto fotbalového turnaje se zúčastní 4 týmy
a to fotbalisté místního Sokola, baskeťáci Kaplice
a další dva týmy, které jsou zatím v jednání.
Začátek turnaje je naplánován na 13:45 hodin, kdy
bude slavnostní zahájení. Vlastní zápasy se hrají 2
x 25 minut. Domácí jsou automaticky zařazeni do
1. semifinále, které začne ve 14 hodin. 2.
semifinále začne v 15:00 hodin. V 16:15 hod.
začne boj poražených semifinalistů o 3. místo.
Finálový zápas bude mít výkop v 17:15 hodin. V
18:15 hodin proběhne slavnostní vyhlášení
výsledků, předání putovního poháru a dalších
věcných cen. Vyhlášení, předání cen a oficiální
zakončení turnaje provede místostarosta obce
Henrich Lendacký. Následovat bude volná zábava.
Tímto zveme všechny příznivce dobré sportovní
zábavy na námi pořádaný fotbalový turnaj. V
areálu bude zajištěno občerstvení s hudbou po
celý den.
KONTAKT:
Případné další informace poskytne Zdeněk Kemény organizační pracovník klubu TJ Horní Dvořiště, z.s., telefon
do zaměstnání: 380 747 912
mobil: 724 448 088, e-mail: tjhornidvoriste@seznam.cz
web: www.sokolhornidvoriste.webnode.cz
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