Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 3/2016

Ročník: VI

4. července 2016

Vážení spoluobčané,
myslíme si, že je škoda nechat upadnout všechno v zapomnění a že je dobré a užitečné pro příští
generace zachytit něco z minulosti. Vždyť čas tak závratně letí a už se nikdy nevrátí. I tentokrát se
pokusíme v našem zpravodaji zachytit skutečný život obyčejných lidí. Kulturní činnost v naší obci byla
opravdu pestrá. Zorganizovali jsme mnoho aktivit pro děti, přivítali naše nejmenší občánky, mysleli na
ženy i seniory a s gratulacemi obešli naše jubilanty. Mnohé z těchto akcí se staly již tradičními.
Zároveň dovolte, abychom Vám všem popřáli léto plné báječných zážitků, krásné slunečné prázdniny a
pohodovou dovolenou. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří si prázdniny zaslouží stejně jako
jejich žáci. Vážíme si Vaší často nelehké práce, ať již učíte děti vázat tkaničky nebo jim vysvětlujete, že
matematika není nesmysl. I Vám příjemné prázdniny pro dočerpání nových sil.

Usnesení č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 23.6.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 vstup obce do Sdružení obcí a neziskových
organizací, z.s. (SONO)
 rozpočtové opatření č. 5/2016
 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.
na uložení zemního kabelu NN v pozemku parc.
č. 2611/10 a 2547/14 v k.ú. Horní Dvořiště za
úplatu 1000,- Kč bez DPH
 návrh rozpočtu za projektovou dokumentaci
parkovacích míst mezi bytovkami v Horním
Dvořišti

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
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 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 informaci prezentaci zástupce firmy IWWA
s.r.o.
 informaci
o
výsledku
přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015
 rozpočtové opatření č. 3/2016 a 4/2016
 informaci o závěrečném účtu DSO
Vyšebrodsko za rok 2015
 informaci o možném zrušení DSO
Vyšebrodsko ke koci roku 2016
 informaci o zatopení kotelny ve škole v
Českém Heršláku
 informaci o rozpracovanosti projektu na
parkovací místa mezi bytovkami v Horním
Dvořišti
 informaci o novém pracovním místě (VPP)
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

utečeme. Bohužel se nám je nepodařilo setřást a
 ukládá starostovi obce, aby podal dotazníky pěkně nám to natřeli, jak jsme záhy zjistili.
(quest 1) na akce – renovace obecních budov a
dále na rekonstrukcí vodovodu a kanalizace,
včetně potřebného rozšíření ve správním území
obce Horní Dvořiště.
 pověřuje starostu obce k podpisu příkazních
smluv (výběrová řízení) s firmou IWWAL
consulting, s.r.o., ohledně všech žádostí o přímé
dotace z EU
 projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok
2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
 ukládá starostovi obce, aby administrativně
zajistil případný prodej pozemku parc. č. 60 v
k.ú. Horní Dvořiště o výměře 685 m2 (trvalý Vyšlápli jsme z vlakového nádraží v Omlenicích
travní porost), předem určenému zájemci, včetně přes Omleničku, Výnězdu, Zahrádky a vesničku
návrhu ceny a výsledek předložil na příštím Močerady. První důležitý bod naší trasy už
zasedání zastupitelstva obce
máme na dohled - Rožmitál na Šumavě a
 ukládá starostovi obce, aby zajistil opravu kotle v nezbytný doping. V místní restauraci nám pan
kotelně ZŠ v Českém Heršláku do začátku topné hostinský Bohoušek naservíroval výborný
sezóny a zároveň nechal odstranit příčinu gulášek, který byl jak od maminky a k chuti
zatápění kotelny
přišlo i vychlazené pivko. Co víc si jen přát.
Nabrali jsme novou sílu a vyrazili na závěrečný
úsek cesty směrem na hrad Rožmberk. Cesta
Výsledek přezkoumání hospodaření za r. 2015 probíhala v klidu a v pohodě. Ovšem pouze do
chvíle, kdy někdo z nás (už si nemohu
obce H.Dvořiště
vzpomenou kdo) prohlásil: „Já už dlouho
Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo neviděla značku!“ Tak se ukázalo, jak úžasní
provedeno ve dnech 1.10.2015 jako dílčí jsou mezi námi mapaři, kteří se přece vyznají v
přezkoumání a 17. května 2016 jako konečné dobře známém terénu. Celé drama vyvrcholilo
přezkoumání na základě zákona č. 420/2004 Sb., o tím, že jsme se museli potupně zeptat náhodně
přezkoumávání
hospodaření
územních projíždějícího, kudy tudy na hrad. A tak si
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. někteří z nás prodloužili trasu o 3 km. Odměnou
Pověření k přezkoumání vydal Krajský úřad a náplastí na naše unavené nohy nám byl
Jihočeského kraje dne 22.7.2015 a vykonal jej zlatavý orošený pivní mok v hradní restauraci.
pověřený kontrolor Ing.Jan Štaberňák za přítomnosti Jezdíme do Alp a dalších dalekých krajin, ale že
starosty Z.Keményho a účetní Ing.H.Baudyšové. máme jenom kousek za humny malebné
Překontrolovány byly písemnosti jako návrh vesničky a zákoutí, mnohdy ani nevíme.
rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, Těšíme se na příští rok - sraz zase na nádraží.
schválený rozpočet, závěrečný účet, faktury, hlavní
kniha a inventurní soupis majetku a závazků. Ze Za organizační tým A.Dolná
závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání vyplývá,
že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo obce :

Lampionový průvod a pálení čarodějnic

Jarní pochod
Tak jako každý rok, nebylo tomu jinak ani letos. Den
D byl stanoven na 23.4., kdy jsme vyrazili na tradiční
jarní pochod. Naši mapaři po několika tajných
schůzkách stanovili trasu, která byla odtajněna na
nádraží. Sešlo se nás dost, ale nutno podotknout, že
naši senioři nás letos totálně převálcovali. Byli v
přesile. Tajně jsme se domluvili, že jim v lese zrádně

2

V podvečer filipojakupské noci se letos opět
sešla skupina malých i velkých odvážlivců před
ZŠ v Českém Heršláku, aby se na své cestě za
čarodějným ohněm setkala s opravdovými
místními čarodějkami. A tak ježibaba Terka
odstarovala čarodějnický pochod s lampiony,
který doprovázelo krásné jarní počasí.

Vítání občánků
Slavnostní chvíle pro rodiče a jejich miminka
nastala ve čtvrtek 12.května 2016, kdy pan
starosta přivítal do společenského života obce v
obřadní místnosti obecního úřadu naše nové
občánky. Popřál jim i jejich rodičům hodně
lásky, radosti při výchově a spokojenou rodinu.
Nechybělo ani milé vystoupení dětí ze ZŠ
TGM.
Do pamětní knihy obce byly zapsány tyto děti:
Dalibor Luty, Marie Elen Matějková, Petr
Houdek a František Duchoslav.
Na trase od školy kolem lesa až ke skalce postupně
vylézaly z doupat čarodějnice s nastartovanými
košťaty, připravené na svůj slet a zárověň dávaly
dětem otázky: jaké jsou čarodějnické symboly, k
čemu slouží křištálová koule, koště, oheň a magické
byliny.

Naši jubilanti
Emilie Kašková
93 let (*03.05.)
Henrich Lendacký
70 let (*02.07.)
60 let (*09.06.)
U posledního doupěte na Sklalce se již zšeřilo a děti Libuše Píchová
Růžena
Pečenková
60 let (*29.06.)
si mohly rozsvítit lampionky, které jim svítily na
cestu za čarodějným ohněm na náves.
Šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu,
na každý den radost malou, hlavně klid a
pohodu. Srdečně gratulujeme!

Májku a vatru nám postavili za pomoci techniky
místní hasiči a nechybělo ani občerstvení pro naše
nejmenší neohrožené hrdiny.
Dík patří všem, jenž přiložili ruku k dílu.
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Dne 11.6.2016 proběhl další z našich báječných
dětských dnů. Letos jste mohli vidět všechno,
Každoročně se oslavuje "Den matek". Tento rok co jakýmkoliv způsobem souviselo s kouzlením,
připadl na neděli 8.5., tedy jako vždy druhou čarováním, zaříkáváním nebo magickými
předměty.

Oslava svátku matek

květnovou neděli. Jak svoje maminky u nás děti
potěšily? Ve čtvrtek 12.5. v zasedací místnosti OÚ
svůj dárek v podobě vystoupení přišly všem
maminkám a babičkám předat děti z naší MŠ a ZŠ
TGM, které předvedly krásné vystoupení.
Příjemné odpolední posezení s pohoštěním bylo
věnováno maminkám jako ocenění za jejich
obětavost a mateřskou lásku.

Jako vždy se děti mohly vyřádit na sportovních,
strategických,
odpočinkových
nebo
dovednostních disciplínách. Za svoji snahu byly
řádně odměněny finančním obnosem, za který
si později mohly nakoupit, po čem jejich srdíčka
toužila. Když byl obchod vypleněn a po zboží
ani památky, bylo na řadě občerstvení. Všichni
si řádně nacpali břicha i bříška, pořádně vše
zapili a už se začalo hrát divadélko.

Představení bylo veselé, inovativní a z
některých diváků se během chvíle stali i herci.
Po divadélku přišel na přetřes tanec. Děti
křepčily mezi bublinkami z bublifuků,
vyhazovaly nožky do vzduchu a točily se v
kole. Děti, kterým se tančit nechtělo, si mohly
pohrát na dětském hřišti.
Když hodina pokročila, mohli se všichni, kdo

Kouzla a magie – Dětský den
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vydrželi, pobavit u večerního překvapení. Jako vždy pamětní knihy obce, předání dárků a pamětních
to stálo za to :-). Když z pódia zmizel žlutý magický listů.
přízrak Nekonečný, spustil se famózní ohňostroj,
který důstojně ukončil program letošního dětského
dne.
Pravdou je, že ačkoliv nám moc nevyšlo počasí a
musel se tak kvůli dešti dřív vypustit skákací hrad,
byl tento dětský den opět vydařený. Ráda bych ještě
poděkovala všem účastníkům, kteří pomohli s
přípravou a realizací. Všem sponzorům, bez kterých
by nebylo možné takovou akci vůbec uspořádat a v
neposlední řadě i všem zúčastněným, pro které nás
stále baví tuto akci připravovat.
Za rok se snad zase potkáme!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Terka Dašková

Seznam sponzorů viz str. 8
Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 08. 09. 2016 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště 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 výtisk
Uzávěrka 4. čísla v r. 2016 : 20. 08. 2016

¨
Loučení s žáky 5. třídy ZŠ TGM
Jak už to bývá, něco jednou končí, aby něco nového
začalo. Tento okamžik na konci školního roku nastal
i pro páťáky naší ZŠ TGM Jirku Houdka, Vojtíka
Korcha a Samuela Vejnara. Ve středu 29.6.2016 se v
Reichsbahnschule Oberhaid –
zasedací místnosti obecního úřadu s žáky slavnostně
Říšská železniční škola Horní Dvořiště
rozloučil i pan starosta. Popřál jim šťastný vstup do
další etapy jejich života a připomněl, aby někdy Z válečné historie naší obce se zachovalo velice
zavzpomínali na hezké chvíle a společné zážitky, málo. Něco se dá nalézt v německy psané
které prožili v naší škole. Poté následoval zápis do kronice, avšak o nádraží téměř nic. Proto jsem
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byl velice potěšen, když jsem získal originál natřených
pohlednici ze sálu nádraží i s (německým) textem z pomohou.
roku 1941, kde se pisatel pochvalně vyslovuje svým
kamarádům železničářům, že se má na kurzu v
Horním Dvořišti dobře. S ubytováním i stravou je
spokojen a všude je krásně čisto.

Z tohoto textu jsem se poprvé dozvěděl, že v našem
nádraží byla provozována škola s železniční
tématikou. Díky synáčkovi, který sleduje internetový
pořad „Pozor vlak“, a jenž mě upozornil na server
badatelna.eu, jsem si konečně mohl pročíst i
poválečné zápisy pana přednosty Jana Šorma
(přednosta 1945-52), který se o drážní škole zmiňuje
ve staniční kronice. Uvádí, že zde byla zřízena škola i
s internátem pro německé železniční zaměstnance
určených pro službu v obsazených územích Polska a
Ukrajiny. Avšak pamětní kniha, ani jiné záznamy,
nalezeny nebyly. Někdy se ale povede malý zázrak a
na světě se objeví některé dokumenty, které jsem již
považoval za ztracené. Jedná se o soubor fotografií s
názvem „Reichsbahnschule Oberhaid“. Fotografie
jsou opravdu originální. Na této fotografii je učebna,
kterou si i já pamatuji jako školící a společenskou
místnost.

dveří).

Pamětníci

možná

Fotografie s kulatým stolem bude zřejmě v
zadní kanceláři v přízemí (naposledy kancelář
dozorčího ČDC). Kulatý stůl bude asi ten, co
byl naposledy viděn na sále za závěsy, odkud si
ho odnesl nějaký zloděj.

Další unikátní fotografie je ze sálu i s obrazem
koněspřežky, který je dnes možno shlédnout na
schodišti školy TGM.
Henrich Lendacký ml.
Fotografie s bystou AH bude umístěna někde v
místnosti u původního vestibulu (podle bíle
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nám

KONEČNÉ TABULKY 2015/16 – TJ Horní Dvořiště, z.s.
Celková tabulka po základní části - MUŽI
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KLUB
So Benešov n Č
Dy Světlík
FC Lipno
FC Romo ČK
FK Vyšší Brod B
SK Holubov
TJ Horní Dvořiště, z.s.
SKF Rožmberk

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
8
6
5
5
3
1

R
0
1
1
2
3
1
3
3

P
3
3
5
6
6
8
8
10

S
46:17
46:18
40:29
38:36
31:32
22:29
36:62
20:56

B
33
31
25
20
18
16
12
6

PRAV.
12
10
4
-1
-3
-5
-9
-15

NADSTAVBA O KONEČNÉ UMÍSŤĚNÍ – Celková tabulka - MUŽI
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

5.

FK Vyšší Brod B

12

6

3

3

38:28

21

0

6.

SK Holubov

12

6

1

5

32:22

19

0

7.

TJ Horní Dvořiště, z.s.

12

4

3

5

36:36

15

0

8.

SKF Rožmberk

12

3

3

6

25:45

12

0

Celková tabulka NADSTAVBY bez výsledků v základní části - MUŽI
#
1.
2.
3.
4.

KLUB
FK Vyšší Brod B
TJ Horní Dvořiště, z.s.
SK Holubov
SKF Rožmberk

Z
6
6
6
6

V
3
3
2
2

R
1
1
1
1

P
2
2
3
3

S
18:13
17:11
14:18
14:21

B
10
10
7
7

P+
0
0
0
0

Celková tabulka – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (4+1)

V

VP

PP

So Křemže / SK Holubov

24

23

0

1

0

239:54

70

2

SK Zlatá Koruna

24

16

0

3

5

136:58

51

3

SK Větřní

24

15

0

2

7

130:75

47

4

FC Vltava

24

12

4

0

8

141:118

44

5

FK Spartak Kaplice

24

12

1

0

11

168:107

38

6

FK Č. Krumlov B

24

11

2

0

11

89:149

37

7

FK Nová Ves - Brloh

24

5

2

2

15

87:145

21

8

Hr. Malonty / Lipno

24

3

0

0

21

42:195

9

9

TJ Horní Dvořiště, z.s.

24

2

0

1

21

37:168
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KLUB

1

TABULKA STŘELCŮ - MUŽI
Jméno
počet
Olah František
17
Plosz Jaroslav
7
Měchura Václav
6
Pícha Karel
5
Plosz Lukáš
4
Koller Matěj
3
Kemény Zdeněk
2
Vaňásek Václav
2
Gabor Tomáš
2
Šťastný Stanislav
1
Holčík Lukáš
1
Pecha Vladimír ml.
1
Pecha Vladimír st.
1
Olah Radek
1
CELKEM

Skóre

Z

#

P

Body

TABULKA STŘELCŮ – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Jméno
počet
Šístková Adéla
Winkler David
Korch Vojtěch
Veselý Martin
Šťastný Šimon
Helisová Eliška

17
11
5
2
1
1

CELKEM

37

www.sokolhornidvoriste.webnode.cz

53
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, ORGANIZÁTORŮM, ÚČINKUJÍCÍM,
KTEŘÍ SE PODÍLELI JAK FINANČNĚ, TAK MATERIÁLNĚ NA
PROBÍHAJÍCÍ AKCI – MAGIE A KOUZLA - DĚTSKÝ DEN

AGRO –MAMBAK

KAPLICE
OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ
ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky

Linda Kůzlová

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

KREJČÍ Milan

KAPLICE

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Horní Dvořiště

Myslivecký spolek ČERNÝ LES

DODAVATEL KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB
GEHA elektromontáže s.r.o. Horní Dvořiště

ZONEK Jan
LEXOVÁ Lenka
manželé ČÍŽKOVI

Barvy, laky-STANĚK Libor, Vyšší Brod

manželé Bláhovi

HLAWICZKOVÁ Pavla

rodina GONDEKOVA
LAŠANOVÁ Ivanka

manželé DLASKOVI

manželé MATIOVI
ŠTOUDEK Oldřich a DAŠEK Roman
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