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Vážení spoluobčané,
před pár dny se nám změnil čas na zimní a dny se pomalu krátí. Zlátnoucí listí na
stromech a barevný podzim mají jistě své nezpochybnitelné kouzlo a poslední
sluneční paprsky lákají k odpoledním procházkám. I v tomto období pro nastávající
dlouhé zimní večery nabízíme počtení o dění v naší obci.
Máme za sebou krajské a senátní volby. Předvolební kampaň jela na plné obrátky a
nebylo téměř dne, kdy by na nás z poštovní schránky nevyskočil stranický leták s
jasným návrhem řešení palčivého problému. Jak se ovšem po samotných volbách
ukázalo, demokraticky si přišlo odvolit v naší obci při volbách do Senátu
Parlamentu ČR v 1. kole 23,65 % občanů a ve 2. kole byla volební účast 9,51 %. Zastupitele do
krajského úřadu volilo celkem 24,94% občanů. Jak vidno, jeden už je maličko utahaný ze všech těch
lákání a slibů, nenachází v politice zálibu nebo nevidí smysl ve své účasti na volbách. Lidé ztrácejí
pocit, že mohou volbami skutečně ovlivnit správu země. Možná by bylo překvapením, kolik našich
občanů by pospíchalo k volební urně, kdyby některý z kandidátů do krajského zastupitelstva měl zájem
zlepšit kvalitu dopravní obslužnosti v naší obci / výsledky jednání naleznete na str.3 /. Otázkou však
zůstává, pokud by nešlo zase jenom o sliby. Nahlédněme ještě letmo do historie voleb. První volby v
Českých zemích byly uskutečněny v roce 1848, poté se díky absolutismu na několik let vytratily.
Volební právo se vrátilo v 60. letech 19. století. Nikoli však jako všeobecné, ale podmíněné daněmi či
majetkově. Všeobecné volební právo omezené na muže bylo až při volební reformě v roce 1907. Ženy
tuto možnost získaly o dalších 13 let později. V období reálného socialismu po únoru 1948 byly „volby
do zastupitelských orgánů“ již pouze dobrovolně povinnou demonstrací loajality k režimu. Volební
lístky dávaly možnost volit výlučně kandidáty Národní fronty, z nichž přibližně dvě třetiny byli členové
KSČ. Druhý volební den obcházeli členové volebních komisí lidi, kteří dosud nevolili a přesvědčovali je
o potřebě jít volit, protože režim potřeboval co nejvyšší volební účast k potvrzení „plné podpory lidu
politice KSČ“. I když zákon povinnost volit nestanovil, neúčast se mohla promítnout do posudku.
Kandidáti Národní fronty ve volbách dostávali pravidelně 99,8–99,9 % hlasů. Strana a vláda výsledky
prezentovala jako důkaz „široké podpory pracujících mas“, avšak ve skutečnosti jí takové volby
nedávaly žádnou legitimitu. K volbám v roce 1986 se podle uveřejněných statistik dostavilo 99,39 %
oprávněných voličů, z nichž 99,94 % volilo kandidáty Národní fronty. Přejeme krásné podzimní dny.
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Usnesení č. 14
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 20.10.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 žádost o bezúplatný převod části zemědělského
pozemku 1637/4 (dle GP 175-31/2006 se jedná o
pozemky 1637/7 díl a), 1637/8 a 1637/9) k.ú.
Horní Dvořiště. Výše uvedené pozemky jsou
zastavěny stavbou ve vlastnictví obce /vrty a
studny/.
 rozpočtové opatření č. 9/2016
 přijetí účelového úvěru na financování opravy
LC Černoleská od ČSOB a.s., včetně jeho
zajištění blankosměnkou obce bez avalu.
Zastupitelstvo obce k podpisu tohoto úvěru
pověřuje starostu obce Zdeňka Keményho
 prodej pozemku parc. č. 60 v k.ú. Horní Dvořiště
o výměře 685 m2 (trvalý travní porost) za 40,Kč/m2 + náklady za poplatek na katastrálním
úřadě panu Janu Harazimovi
 darovací smlouvu č. 010/016/144/03/00, týkající
se darování pozemkových parcel č.2540/2 o
výměře 22 m2, 2611/8 o výměře 72 m2 a
č.2611/16 o výměře 19 m2 = ostatní plochasilnice, mezi obcí Horní Dvořiště /obdarovaný/ a
Jihočeským krajem /dárce/
 využití pozemku parc. č. 2611/7 v k.ú. Horní
Dvořiště – ostatní plocha (asfaltový povrh před
budovou OÚ) 1x do roka k provedení technické
kontroly (mobilní STK) pro zemědělskou
techniku firmy AGRO-MAMBAK s.r.o.
 nákup VW transporter 4 x 4 od obce Malonty
 členství ve spolku „Sdružení obcí a neziskových
organizací pro Elena z.s.“ za účelem získání
dotace na projektovou přípravu pro záměry obce
z oblasti energetických úspor, kanalizace,
vodohospodářství, ČOV a dále ZO pověřuje a
zmocňuje starostu obce Zdeňka Keményho
zástupcem v tomto spolku

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 8/2016
 informaci o výsledku senátních a krajských
voleb 2016 v obci Horní Dvořiště
 informaci o plánované kontrole dílčího
přezkumu hospodaření za rok 2016
 informaci o stavu zpracování nového územního
plánu obce
 informaci
o
rozpracovanosti
projektové
dokumentace na odkanalizování obce Horní
Dořiště a Český Heršlák
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 informaci o výsledku kontroly na úseku
vymezeném zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje žádost o uzavření veřejnoprávní
smlouvy s městem Kaplice na úseku
projednávání přestupků
 informaci o rozpracovaných stavebních
akcích
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce:
 neschvaluje prodej pozemku parc. č. 119/3
v
k.ú. Horní Dvořiště /pozemek okolo bývalé
školy/ o výměře 2199m2 (ostatní plocha)
 předběžně souhlasí s budoucí možností
předávat biologicky rozložitelný komunální
odpad (BRKO) firmě AGRO SVOBODA
s.r.o., provozovateli systému sběru

Územní plán
Dne 5.11.2015 rozhodlo zastupitelstvo obce
Horní Dvořiště na svém zasedání pořídit nový
územní plán. Následně byl v dubnu 2016
vybrán zhotovitel zakázky. V nynější době jsou
hotovy dvě fáze zakázky, které jsou k
nahlédnutí na OÚ H.D. /příprava zakázky,
průzkumy a rozbory/.
K další fázi přípravy (NÁVRH PRO
SPOLEČNÉ PROJEDNÁVÁNÍ) zadání
územního plánu VÁM SDĚLUJEME, jako
vlastníkům pozemků a staveb ve správním
území obce Horní Dvořiště, že můžete
uplatnit své podněty a námitky k řešení výše
uvedených fází do úterý 22.11.2016 na OÚ
Horní Dvořiště.
Územní plán je v podstatě souhrn informací o
území, o jeho současném i budoucím stavu a
využití. Velice zjednodušeně lze říci, že dělí
území na jednotlivé funkční plochy. Tyto
plochy se od sebe liší odlišným způsobem
využití. Zda je konkrétní pozemek vhodný pro
výstavbu rodinného domu, je možné zjistit v
hlavním nebo koordinačním výkrese. Součástí
územního plánu jsou i další doplňující výkresy,
například veřejně prospěšných staveb či
dopravní a technické infrastruktury. Pokud má
obec schválený územní plán, stává se tento
dokument závazným pro rozhodování v daném
území, konkrétně pro povolování staveb.

Informace o řešení přestupků
Podobně jako za většinu obcí, tak i za naši obec
bude od nového roku 2017 projednávat přestupky
MÚ Kaplice dle smlouvy o zajišťování výkonu státní
správy, a to v přenesené působnosti podle zákona
č.200/1990Sb., o přestupcích, v rozsahu stanoveném
v ust.§ 53 odst.1 téhož zákona.
Dosud o přestupcích proti veřejnému pořádku, proti
občanskému soužití, přestupky proti majetku a
přestupky proti pořádku v územní samosprávě
projednávala a rozhodovala tříčlenná přestupková
komise přímo v naší obci.

Připomínky k novému jízdnímu řádu
/ z dopisu starosty obce Z.Keményho ze dne 20.7.2016
JIKORDU Č.B./
Nový návrh jízdního řádu – trať 196 a 195
Dobrý den, po seznámení s novým návrhem jízdního
řádu, jenž má platit od 11. 12. 2016 máme následující
připomínky, náměty.
Trať 196 – České Budějovice - Summerau
Z nového jízdního řádu zmizel vlak 3885, jenž
suploval R 1545 pro naše občany – v minulých letech se
toto mimo jiné řešilo nejdříve autobusem, který čekal 20
minut v Rybníku a letos na společném jednání v ČB,
když jsem zažádal o zrušení čekací doby tohoto autobusu
z důvodu, že lidé mají z R 1545 přípoj právě na OS 3885,
tak tento vlak úplně z nového JŘ vypadne – řešeno
telefonicky s panem Študlarem dne 12. 07. 2016 – údajně
další pokus o zastavování E 1545 a tím by byl problém
vyřešen (bude se řešit na konci července se zástupci
ministerstva)
Trať 196 – Summerau - České Budějovice
Z nového jízdního řádu zmizel vlak 3884 – tento vlak
využívají hlavně naši senioři, kteří tento spoj využívají
hlavně k návštěvě lékaře – díky tomuto vzniká po ránu
mezi spoji prodleva skoro tří hodin – vlak z HD jede v
06:09 hod. a následně až 08:49 hod. – tento vlak 3884
nahradil Ex 1540, který u nás samozřejmě nestaví
Trať 195 – Rybník – Lipno nad Vltavou
Zde nás občané upozorňují, že úplně ztratili možnost
cestovat směr Lipno, poněvadž kompletní návaznost
vlaků se ztratila a sami musíte uznat, že odjezd vlaku 3
minuty před příjezdem jiného spoje je absurdní. Přeci i
Váš zájem by měl být, aby předmětnými spoji jezdilo co
nejvíce lidí, ať přijedou spojem od Rakouska nebo
spojem z Českých Budějovic.
Konkrétně se jedná o spoje 18854 (odjezd z Rybníka
směr Lipno v 09:04), 18856 (11:04), 18860 (15:04) a
18864 (19:04)
Příjezd z Horního Dvořiště do Rybníka Sp 3800 v 09:07,
3802 v 11:07, 3804 v 15:07 a 3806 v 19:07
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Děkuji za projednání našich připomínek,
námětů, návrhů ke změnám v novém jízdním
řádu na příští rok 2017. Co se týká zastavování
R respektive nově Ex vlaků v naší obci, tak
stanovisko je stále stejné. Dopravní obslužnost
v naší lokalitě je žalostná a jakýkoliv spoj
navíc, který nám byl před časem odejmut je pro
nás, naše občany stěžejní, ať už se to týká
spojení do zaměstnání, škol, k lékařům, či už za
jakýmkoliv jiným účelem.

Odpověď ze dne 19.10.2016 z Jikordu
/Jihočeský koordinátor dopravy Č.B./

k novému jízdnímu řádu
Vážený pane starosto,
přijměte prosím odpověď na Váš dopis ze dne
20.7.2016 s časovým odstupem z důvodu
projednávání JŘ 2016/2017. S Ministerstvem
dopravy ČR jako objednatelem dálkové železniční
dopravy jsme vedli opakovaně jednání v záležitosti
zastavování vlaků kategorie Ex, které budou vedeny
od období jízdního řádu 2016/2017, v železniční
stanici Horní Dvořiště. Bohužel jsme nedospěli k
dohodě, ze strany ministerstva je dále kategorický
nesouhlas s naším návrhem. Musíme tedy společně
hledat náhradní řešení.
V odpoledních hodinách ve směru do Horního
Dvořiště bude realizováno již uplatněné řešení.
Autobus na lince 330013/5 bude mít v zastávce
Dolní Dvořiště, Rybník čekací dobu 20 minut (s
odjezdem v 16:58 hod) po příjezdu Ex 1545.
Komplikovanější je situace v ranních hodinách, kdy
je problematické z provozních důvodů zajistit přípoj
z Horního Dvořiště na Ex 1540 v zastávce Dolní
Dvořiště, Rybník. Jediná možnost pro návštěvu
lékaře či úřadů v Českých Budějovicích s odjezdem
z Horního Dvořiště v mezidobí 6:06 hod až 9:00
hod je zajištěna autobusem s přestupem v Kaplici,
aut.nádr. Na spoj 320030/14: odjezd z Horního
Dvořiště v 7:01 hod, příjezd do Českých Budějovic
8:55 hod. Není to samozřejmě ideální řešení, a v
případě pravidelné frekvence je možné o zajištění
návaznosti na Ex1540 dále jednat.
Možnosti regionální dopravy na trati 196 České
Budějovice-Summerau jsou limitovány zejména
dálkovou dopravou. Na jedné straně se jedná o
požadavky rakouské strany na přesné časy příjezdů/
odjezdů v Summerau, na druhé straně pak o
přestupní vazby v Českých Budějovicích. Jízdní řád
pro období 2016/2017 je pouze přechodný, protože
jednání s rakouskou stranou dosud nevedla ke
konečné dohodě. Křižování v železniční stanici
Horní Dvořiště přináší dilema na trati 195 – zda
zajistit vazby z/do Českých Budějovic nebo
Rakouska, v jednom směru je vždy vazba v

žst.Rybník narušena. Frekvence cestujících ve směru z/do
Českých Budějovic je podstatně vyšší, proto bylo zvoleno
pro rok 2017 řešení uvedené v návrhu JŘ.
Jsme si vědomi skutečnosti, že spojení z Horního
Dvořiště směr Lipno nad Vltavou je nevyhovující a
nepřípoj 3 minuty lze hodnotit jak snadný terč kritiky ze
strany cestující veřejnosti. Ve věci budeme s dopravcem
České dráhy a.s. dále jednat, jak v regionální dopravě
přípojné návaznosti v žst. Rybník zlepšit a to i formou
úprav JŘ v průběhu jeho platnosti.

Upozornění E-ON Distribuce
Vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na
dodržování povinností vyplývajících ze zákona
č.458/2000 Sb. Na základě § 25 odst. 3 písm.g)
zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či
uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo
ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz
elektrického
distribučního
zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve
smyslu zákona č. 458/2000 Sb.–„energetický zákon“
a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 - „Elektrická
venkovní vedení s napětím...“ , podle níže
uvedeného výpisu z citovaných předpisů. Ochranné
pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno
vzdáleností 7 m a u napětí na d 35 kV do 110 kV
včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany. V
ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při
odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny
nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K
vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost
přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. U
vedení nízkého napětí (400/230V) je předepsaná
bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního
přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1
m, u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná
bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního
přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2
m, u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od
vedení 3 m, v lesních průsecích jsou vlastníci či
uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit
zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., či
jím zmocněných zhotovitelů, udržování volného
pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení. Práce, při
kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz, může být
prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON
Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto

4

práci stanovených. ODSTRANĚNÍ A OŘEZ
DŘEVIN
PROVÁDĚJTE,
PROSÍM,
PRŮBĚŽNĚ.
V případě, že stav stromoví nebude odpovídat
výše uvedeným podmínkám, osloví vás
zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu,
kde budou uvedeny informace o provedení
odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON
Distribuce, a.s. Za nesplnění zákonných
povinností majitelů či uživatelů nemovitostí
ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty
ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz
distribučních zařízení může příslušné vlastníky
či uživatele formou sankcí postihnout
Energetický regulační úřad.
Pro případné další informace volejte E.ON
Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte
stránky www.eon-distribuce.cz

Rybářské závody
V sobotu 6.srpna se uskutečnily již tradiční
rybářské závody na rybníku pod hřbitovem.
Rybářské závody organizoval myslivecký
spolek, který má rybník v nájmu od obce.
Rybník nepatří k největším a proto je počet
účastníků limitován místem. Letos se zúčastnilo
11 rybářů. Proti minulým letům byly úlovky
nadstandardní, opravdu to letos bralo. Celkem
bylo při závodech chyceno 52 ryb. Nejvíce
nachytal pan Volf, který ulovil 15 ryb o celkové
délce 584 cm. Druhé místo obsadil pan Maty s
výsledkem 11 ryb a 388 cm. Třetí byl pan
Skýpala s úlovkem 6 ryb a 302 cm. Nejvíce se
podařilo chytit 29 kaprů, dále pak se v úlovcích
objevil amur, štika, lín a perlín. Některé úlovky
byly kapitální. Amur pana Lendackého 73 cm,
kapr pana Volfa 66 cm či štika pana Skýpali 72
cm.
Ty největší
úlovky se
vrátily zpět
do vody.
Všichni
účastníci si
odnesli
drobné
dárky a
každý
pořádného
kapra. Celý den se vydařil a všichni se loučili
pozdravem „Petrův zdar !!!“.
JN

Naši jubilanti
Věra Bolebruchová
Božena Kovalová
Roman Alexander
František Hanuš

81 let
65 let
65 let
60 let

(*03.11.)
(*05.09.)
(*15.09.)
(*18.10.)

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody
a lásky... , ať nemáte žádné vrásky. Ať úsměv a
radost na Vaší tváři neustále září.

Soutěž o nejhezčí tradiční českou vánoční
výzdobu
Vyhlašujeme již 5. ročník
soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu.
Děkujeme všem, kdo se zapojí do vánočního
zdobení svých domovů a zároveň upozorňujeme,
že hodnotíme výzdobu nejen večerní - svítící,
ale klademe důraz i na vyzdobená okna a okolí
domu za denního světla.
Kulturní komise obce H.D.

Historické okamžiky v naší obci r. 1959
Hospodářství našeho JZD se letos proti loňskému
roku podstatně zlepšilo. Na pracovní morálku a
koneckonců i na výši pracovní jednotky měl odchod
tří rodin nespokojených dosídlenců velký vliv.
Plánovaná jednotka 17 Kčs byla dodržena ku
spokojenosti všech družstevníků. Hektarové výnosy
5

obilovin podstatně stouply: pšenice 13 q, žito
17 q, ječmen 18 q a oves 14 q. I výroba mléka
měla vzestupnou tendenci, když místo
plánovaných 167 000 l bylo vyrobeno 173 000
l. Ani výroba masa neklesla nikde pod plán.
Družstvo vlastní ku dni 31. prosince 1959 293
kusů hovězího dobytka, 120 kusů vepřového
dobytka, z toho 22 prasnic. Letos byla
dokončena výstavba vepřína s produkční stanicí
a rozestavěn je druhý kravín na 110 kusů, který
bude hotov v příštím roce. Z družstva odešly 3
rodiny
nespokojených
dosídlenců
a
přistěhovaly se dvě rodiny nové, takže ke konci
roku má JZD 43 pracovních sil, z toho 20 žen a
4 mládežníky.
Sbor pro občanské záležitosti - zahájení
činnosti
Letošního roku zahájil činnost sbor pro
občanské záležitosti při MNV. Ve slavnostně
vyzdobené obřadní síni, kde jsou oddáváni
novomanželé, jsou vítána do života jejich
pozdější novorozeňata. V této síni jsou
oddáváni též "staromanželé", kteří vydrželi ve
společném soužití 25 resp. 50 let. Prvý, který
zde oslavil svou stříbrnou svatbu byl finanční
referent MNV s. Dočekal František.
Kulturní činnost
Ochotníci ROH ČSD sehráli v tomto roce
pouze 1 divadelní hru "Uzel". Tutéž hru pak
sehráli během roku v Blansku, Rožmitále a
Malontech.
Velmi se líbila estráda SČSP z Kaplice, která k
nám zavítala s originálním dobovým
programem (astronauti). Mimoto měli naši
občané možnost zhlédnouti 4 divadelní hry,
které nám zde předvedlo vesnické divadlo a
státní zájezdová scéna z Prahy.
CO - školení
V únoru probíhalo školení civilní obrany v sále
kina MNV. O preventivních opatřeních resp.
ošetřeních přednášel MUDr. Tůma z Vyššího
Brodu a příslušníci učitelského sboru zdejší
osmiletky. Do posledního místa naplněný sál
svědčil o velkém zájmu zdejšího občanstva.
Zdravotní péče
Na žádost zdejších občanů ordinuje jednou
týdně v zařízené ordinaci na nádraží MUDr.
Tůma z Vyššího Brodu a zubní technik Lachout
z Loučovic, který ošetřuje chrup našim
občanům.
Mimo tuto lékařskou péči jsou prováděny
pravidelné lékařské prohlídky dětí ve škole. Ani
na ty nejmenší nebylo zapomenuto. Pravidelně

k nám dojíždí dětský lékař z Kaplice, který dává v
dětské poradně v H. Dvořišti matkám rady, jak
pečovati o jejich nejmenší.
Životní úroveň
O tom, jak stoupá úroveň našich občanů ukazuje
následující: V obci je ku dni 31. prosince 18
televizorů, když v minulém roce zde nebyl ani jeden,
3 občané vlastní osobní auto a 25 občanů má
motocykl. Radiopřístroj, dnes samozřejmá věc je v
každé rodině.
Výstavba obce
Mimo budov uvedených ve stati o JZD byla
dokončena výstavby polytechnické dílny při
osmileté střední škole v Č. Heršláku nákladem 35
000 Kčs, když její hodnota činí 70 000 Kčs.
Výstavba mohla být dokončena pomocí brigádníků,
z nichž nutno vyzdvihnouti obětavost téměř 80ti
letého s. Kocourka, který má největší podíl na jejím
dokončení. Není bez zajímavosti, že jmenovaný
bude začátkem příštího roku slaviti zlatou svatbu.
Povětrnost
Zimní období 1958/1959 bylo velmi mírné. Sníh
napadl až v první polovině ledna a vydržel sotva 6
neděl. Ke konci února sešel. Začátkem března se
oteplilo a ve druhé polovině tohoto měsíce byly
zaznamenány noční teploty + 6 stupňů Celsia, denní
až 18 stupňů Celsia. Pak nastalo pěkné počasí až do
poloviny července, kdy začaly pršky, které trvaly až
do skončení žní. Koncem prázdnin se počasí
umoudřilo a bylo až do konce roku pěkně, ale sucho.
Následkem toho se projevil v prosinci velký
nedostatek vody speciálně v Č. Heršláku, takže bylo
nutno vodu pro potřebu závodní kuchyně ČSD
dovážeti z H. Dvořiště.
Patronátní činnost
Zaměstnanci ČSD mající patronát nad zdejším JZD
se letos zvláště činili. Sami kosou posekali, svezli a
vymlátili 3 hektarový lán žita. Tato výpomoc byla ze
strany patronátního závodu velmi vítána i oceněna,
když právě v době žní nepřálo počasí.
Meliorace
V celostátní akci odvodňování zamokřených
pozemků bylo pokračováno i u nás. Na této akci se
mimo několika stálých pracovníků podílí většina
obyvatel naší obce. Akce probíhá úspěšně a je
koncem roku splněna zhruba na 50%.
Provozovny M. H.
Loňského roku zřízené provozovny místního
hospodářství se letos rozjely naplno a plní tak své
poslání ke spokojenosti občanstva. Zatím
provozovna malířská, kterou vedou s. Zelenda a P...,
obuvnická v čele se s. Feifrem (všichni zaměstnanci
ČSD) a sklenářská, kterou vede s. Dočekal.

6

Černá zvěř
Přes veškeré úsilí členů myslivecké společnosti
se soustavně zvyšuje stav "černé" a tím větší
škody páchá na porostech. Letos bylo
odstřeleno 8 kusů.
Zdroj: OÚ
Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 24. 11. 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 výtisků
Uzávěrka 6. čísla v r. 2016 : 15.12. 2016

Nabízíme :
- kompletní služby v oblasti pohřebnictví
- sjednání pohřbu i u Vás doma
- odvoz zesnulých 24 hodin denně
- prodej smutečních kytic a věnců
- prodej náhrobní galerie a fotokeramiky
- výkopy hrobů, kamenické práce
- diskrétní, seriózní a poctivý přístup
- naše nadstandardní služby i na splátky
Kancelář pohřební služby na adrese :
Náměstí 206, Kaplice
Provozní doba :
pondělí – pátek 7:30 – 15:30 hod
sobota, neděle po telefonické domluvě
Stálá služba : tel. 725 856 131
==================================

TJ HORNÍ DVOŘIŠTĚ, z.s. statistiky po nevydařeném podzimu 2016
MUŽI
TABULKA
Rk.
Družstvo
Záp. + 0 - Skóre Body +, 1 FC Velešín B
8 6 2 0 26:8
20
0
2 FC Romo ČK
8 5 0 3 26:26 15
0
3 FC Lipno
8 4 1 3 25:15 13
0
4 SK Holubov
8 4 0 4 14:16 12
0
5 SK Větřní B
8 3 2 3 15:17 11
0
6 So Benešov n Č
8 3 1 4 21:16 10
0
7 FK Vyšší Brod B
8 3 0 5 16:21
9
0
8 SKF Rožmberk
8 2 2 4 18:28
8
0
9 TJ Horní Dvořiště 8 2 0 6 19:33
6
0
NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
KOTLÁR Martin
17 FC ROMO ČK
PŘÍVRATSKÝ Stanislav 10 TJ Sokol Benešov nad Černou
PLOSZ Jaroslav
9
TJ Horní Dvořiště, z.s.
NEJBLIŽŠÍ ZÁPAS
Neděle
16. 04. 2017 16:30
TJ Horní Dvořiště – So. Benešov nad Černou

ST. PŘÍPRAVKA 5+1
TABULKA – skupina A:
Rk.
Družstvo
Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty 1 FK Spartak Kaplice
9 8 0 1 97:36
24
0
0
2 FC Vltava
8 6 0 2 91:33
18
0
0
3 SK Zlatá Koruna "A" 9 6 0 3 68:35
18
0
0
4 FC Velešín
8 6 0 2 62:38
18
0
0
5 FK Dolní Dvořiště
8 2 0 6 25:56
6
0
0
6 TJ Horní Dvořiště
9 1 0 8 14:76
3
0
0
7 FK Vyšší Brod
9 1 0 8 18:101
3
0
0
NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
PAPAJ Marek
32 FC Vltava
KAŇKA Jan
29 FK Sp. Kaplice
HONČÍK Karel
27 SK Zlatá Koruna
NEJBLIŽŠÍ ZÁPAS
Pátek 07. 04. 2017 17:00
TJ Horní Dvořiště – FC Vltava (Loučovice)
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Půjdem spolu do
Betléma

Kdy: 18. 12. 2016,
v 17:00 hod
Kde: náves Horní Dvořiště
Opět po roce se sejdeme, abychom si společně
připomněli zrození Ježíška
a nasáli kouzlo vánoc.
Těšíme se na vás
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