Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 2/2017

Ročník: VII

28. dubna 2017

Vážení spoluobčané,
s velkou radostí Vás vítáme u čtení dalšího čísla našeho zpravodaje. Hned v úvodu bychom chtěli
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas a věnují se přípravě a realizaci kulturních
akcí. O to víc zamrzí, když se tyto akce setkají s nezájmem a nízkou účastí ze strany občanů, jako tomu
bylo při setkání seniorů nebo pro děti připravené velikonoční dílničce. Přesto se v naší obci budeme i
nadále snažit zachovat již tradiční akce. Poslední dubnový den je to stavění máje, lampionový průvod s
pálením čarodějnic a v červnu oslavíme Den dětí.
Přejeme Vám hodně krásných jarních dnů plných pohody, elánu a radosti.
(obecně závaznou vyhlášku) o společném
školském obvodu
 souhlasí s předloženým rozpočtem na tři
obrazy do božích muk u Dunajčíka a ukládá
starostovi, aby jejich výrobu a osazení
objednal do konce dubna (bude realizováno
na základě získání dotace)
 souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na rybník pod hřbitovem za stávajících
podmínek MS Černý les a ukládá starostovi,
aby zajistil vypracování prodloužení
nájemní smlouvy

Usnesení č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 09.03.2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy s městem Kaplice
 vstup obce do Destinační společnosti
Novohradsko – Doudlebsko
 směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 01/2017

Usnesení č. 18
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 20. 04. 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za
rok 2016
 protokoly o účetní závěrce obce a zřízených

Zastupitelstvo obce:
 ukládá starostovi obce, aby připravil do
příštího zasedání zastupitelstva obce OZV
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příspěvkových organizací k 31. 12. 2016,
včetně vypořádání hospodářského výsledku
dle přílohy
rozpočtové opatření č. 1/2017
rekonstrukci komínu a prohnilé krokve na
domě v majetku obce č.p. 34 v H.D.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o
stanovení části společného školského
obvodu základní školy s účinností od 02.
05. 2017
udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na
školní rok 2016/2017 dle § 23 odst. 3 a 4
zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání
návrh zadání územního plánu Horní
Dvořiště

Skutečnost v r. 2016

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu na jejím území a dětí umístěných na
jejím území ve školských zařízeních.
Zastupitelstvo obce HD se na svém zasedání
dne 20.04.2017 usneslo vydat na základě
ustanovení § 178 odst.2 písm. c) zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) Obecně závaznou vyhlášku o
stanovení části společného školského obvodu
základní školy. Na základě uzavřené dohody
obce Horní Dvořiště a města Kaplice o
vytvoření společného školského obvodu
základní školy (II. stupeň) je území obce HD
částí školského obvodu Základní školy Kaplice,
Fantova 446 a Základní školy Kaplice, Školní
226, okres Český Krumlov, zřízené městem
Kaplice. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne
02.05.2017

Výsledek hospodaření v obecních lesích
za r. 2016
Návrh rozpočtu pro r. 2016

Předpokl.zisk v r.2016

763.591 Kč

Obecně závazná vyhláška Obce Horní
Dvořiště č.1/2017

 ukládá starostovi obce, aby zveřejnil dle
platné legislativy obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o stanovení části společného
školského obvodu základní školy

1.944.600 Kč

2.170.541 Kč

Těžba dřeva v r. 2016
Předpokládaná výše těžeb v r.2016 činila 1.800
m3, skutečně se vytěžilo 2025 m3, tj. nárůst o
12%. Předpokládaný příjem z těžební činnosti
byl 2.274.000 Kč, skutečný příjem činil
2.871.132 Kč., tj. nárůst o 26%.

Zastupitelstvo obce

Výdaje celkem

Výdaje celkem

Výnos z 1 ha je cca 4.160,- Kč
Očekávaná dotace za pěstební činnost cca. ve
výši 35.000 Kč.
Náklady na pěstební činnost činily v r. 2016
1.277.151 Kč

 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 hospodaření v obecních lesích za rok 2016
 informace o školní inspekci a kontrole ze
SZIF na dotaci LC Černoleská
 informaci o novém pracovním místě (VPP)
na základě Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku a doporučení
Úřadu práce.
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

2.326.000 Kč

2.871.132 Kč

Zisk v r. 2016

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Příjmy celkem

Příjmy celkem

Reflexní prvky pro chodce
V únoru 2016, jak mnozí již víte, vstoupila v
platnost novela zákona o silničním provozu,
která chodcům za špatné viditelnosti nařizuje
nosit reflexní prvky. Konkrétně v naší obci se
jedná o cestu mezi Horním Dvořištěm a Českým

381.400 Kč
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Heršlákem, kde je v zatáčkách chodec v tmavém
oblečení bez reflexní pásky vidět jen na několik
metrů. Řidiči tak nemají šanci zareagovat a
vyhnout se. Reflexním prvkem se viditelnost
chodce zvyšuje na cca 200 metrů, což je
vzdálenost pro řidiče jedoucí rychlostí kolem 70
km/h naprosto dostačující. Pokud se tedy
chystáte jít pěšky mimo obec za soumraku, v
mlze nebo dokonce ve tmě, vaší povinností je
nosit reflexní pásku pro chodce nebo jiný
reflexní prvek, díky kterému budete pro
motoristy na silnicích dostatečně viditelní. Tím,
že budete za snížené viditelnosti nosit reflexní
prvky, poskytnete řidičům motorových vozidel
dostatek času na reakci a vyhnete se srážce s
vozidlem, která může skončit velmi vážným
zraněním nebo dokonce smrtí. Za porušení této
povinnosti hrozí všem chodcům pokuta ve
výši až 2 000 Kč.

Mohli jsme zde potkat spanilou Leontýnku,
neohroženého rytíře Brtníka, trpaslíky a ani
věčně poučující Černá kronika tu nechyběla.
Děti zahájily karneval promenádou v maskách,

poté byly rozděleny do soutěžních skupin. Ve
skupinkách soutěžily v hodu mincí do sklenice s
vodou, zapotily se u foukání papírových koulí k
cílové čáře a vyřádily se u oblíbené židličkové
soutěže.
Mezi soutěžními disciplínami se děti mohly
zabavit tancem, hrou s balónky a nebo se jen tak
občerstvit.

Karneval – Ať žijí duchové
25.2.2017
Rok se s rokem sešel a my se opět dočkali
dalšího dětského karnevalového řádění. Letošní
karneval byl inspirován oblíbeným filmem pro
děti – Ať žijí duchové.

Závěrem jsme vyhlásili nejlepší masky, které si
volili účastníci anonymní volbou.
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Nakonec to dobře dopadlo a já bych ráda
poděkovala nejen dětem, které nás neustále
okouzlují svým spontánním chováním, ale i
všem účastníkům a pomocníkům této
karnevalové akce.
Díky těm, kteří nám pomohli s přípravou a
realizací dětského karnevalu.

I zde jste si zvolili své maskované vítěze, kteří
se podle vás nejvíce povedli. Dle mého názoru
večer dopadl skvěle a tančilo se do ranních
hodin. Ještě jednou děkuji těm, kteří pro nás
maškarní ples připravili a už se těším na příští
rok:-)
Též děkuji všem, kdo nám přispěli věcnými
dary do tomboly – viz. strana 8.

Maškarní ples pro dospělé
Po dětském karnevalu následoval maškarní ples
pro dospělé, kde se to maskami jen hemžilo.

Hrála skvělá kapela BIG (Bejvalej IGelit) díky
které masky předváděly veselé taneční kreace.
O pitný režim a občerstvení se nám skvěle
postaral pan Karala a spol.

A nejlepší masky?

1. místo: Obelix
2. místo : Upíři
3. místo: Babka a dědek

Tereza Dašková, Monika Kremlová
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silnici a také osvětlenou.
Sčítání lidu
V měsíci březnu bylo v celé ČSSR provedeno
sčítání lidu, budov, atd. Po provedeném soupisu
bylo v naší obci včetně osady Č. Heršlák:
obyvatel 622 z toho 306 mužů a 316 žen,
zemědělských usedlostí 40,
rodinných domků 59,
činžovních domů 19,
neobydlených budov s popisným číslem 3,
budovy nezpůsobilé k používání 14,
budovy určené k demolici 1.
V těchto objektech bylo:
bytů obydlených 159,
bytů neobydlených 6,
počet obytných místností s plochou 8 m2 a větší
(mimo kuchyně) 322,
celkový počet obytné plochy 6799 m2 takže na
1 obyvatele připadá 11,2 m2 obytné plochy.
Kulturní život
Divadelní kroužek ROH ČSD jakoby letos
odpočíval. Každý rok od svého vzniku sehrál v
obci více či méně divadelních her, letos však ani
jednu. Všechny předpoklady pro činnost zde
byly, elán se však ztratil. A tak jsme měli
možnost shlédnouti pouze jednou divadelní hru
"Sluha dvou pánů", kterou zde předvedli
ochotníci z Vyššího Brodu. Místní kino promítá
jako léta minulá pravidelně 3x týdně v H.
Dvořišti. Na podzim pořádal ZV ROH ČSD
autobusový zájezd do Lidic a Terezína, kterého
se zúčastnili mimo zaměstnance ČSD i jiní
občané z obce.
Samoobsluha - zřízení
Na podzim roku 1960 byla otevřena
samoobsluha v H. Dvořišti a na jaře 1961 pak i
v Č. Heršláku v nově postavené budově vedle
bývalé prodejny Jednoty, která nyní slouží jako
skladiště zboží. Možno říci, že si občané tento
počin pochvalují, neb to jen zrychlí nákup,
obsluhu a tím také ušetří čas.
Světová událost - let J. Gagarina do vesmíru
Klidný život naší obce byl 12. dubna rozrušen
zprávou o letu prvního člověka do vesmíru.
Tento den v neobvyklou hodinu ranní se
rozezvučel místní rozhlas, aby občanům naší
obce oznámil, že první člověk, člověk sovětský
podnikl v kosmické lodi cestu do vesmíru, aby
se pak bez úhony vrátil tam, kam se vrátit měl,
na Zemi. Prvý dojem, jaký toto hlášení udělalo
na jednoho místního občana, cituji zde
doslovně: „Bylo krásné slunné ráno, když jsem
se vracel z noční služby. Po snídani jsem ulehl,

Velikonoční dílnička
V neděli 9.4.2017 jsme na obci uspořádali
tvořivou dílničku pro děti. Svítilo sluníčko,
nálada byla skvělá a my si s dětmi vyrobili
spoustu krásných, velikonočních dekorací. Bylo
moc příjemné vyrobit si sám něco pro radost a
určitě ještě v budoucnu nějaké tvoření
uspořádáme.

Jediné, co nás mrzelo, byla nízká účast dětí. Na
druhou stranu nám stálo za to, věnovat této akci
svůj čas i pro těch pár dětí, které přišly.
Děkujeme Elišce, Honzíkovi, Adriance a
Beatce, bylo nám s vámi moc fajn.

Tereza Dašková

Historické okamžiky v naší obci r.1961
Výstavba obce
V letošních letních měsících byla asfaltována
silnice vedoucí z Č. Heršláku přes H. Dvořiště
až na křižovatku k Jenínu. Úprava této silnice
přijde vhod zvláště školním dětem, které chodí
denně po tomto úseku do školy a zpět. Na rok
1962 je plánováno osvětlení úseku silnice Č.
Heršlák - H. Dvořiště, takže občané chodící do
kina budou míti k dispozici pěknou suchou
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ale ještě jsem pořádně ani neusnul, když tu
místní rozhlas začne vyhrávati samé veselé
písničky. Ještě tak v polospánku jsem v duchu
snášel hromy a blesky na tajemníka MNV v
domnění, že asi nemá co dělat a krátí si tak
dlouhou chvíli hudbou. Marně jsem se snažil
usnouti, když mezi hudbou jsem slyšel slova,
kterým jsem v tom polospánku nerozuměl.
Usoudil jsem však, že se muselo státi něco
neobyčejného, a proto jsem vstal - pootevřel
okno a poslouchal zase již jen hudbu. Po chvíli
tato zase umlkla a z amplionu se ozvalo hlášení
o kosmickém letu sovětského majora Gagarina.
V očích mi zazářilo, v duchu jsem žádal o
prominutí tajemníka MNV a ze spánku již
nebylo nic. Má vnitřní radost nedala se slovy
vylíčiti, vždyť já sám, jako příslušník
socialistického tábora jsem si přisvojoval třeba
jen mravenčí, ale přece jenom příspěvek na
zdaru tohoto letu.“ Ten den se v obci nemluvilo
o ničem jiném než o tomto kolosálním úspěchu
sovětské vědy a techniky a příští let majora
Titovova podniknutý v říjnu, přestože trval o
mnoho déle, téměř zanikl pod dojmem prvního
letu majora Gagarina.

občerstvení. Dokonale příjemnou atmosféru se
podařilo navodit AGRIA BANDU, který hrál k
tanci a poslechu. Děkujeme všem účinkujícím
dětičkám a jejich paní učitelkám za hezké
vystoupení. Našim seniorům, kteří si přišli
popovídat, pobavit se a odreagovat od všedních
dní, děkujeme za účast.

Zdroj:OÚ HD

Setkání seniorů
Ve středu 12. 04. 2017 v odpoledních hodinách
proběhlo v zasedací místnosti OÚ již tradiční
setkání seniorů, které je každoročně pořádáno
jako dárek pro naše spoluobčany důchodového
věku.

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 3. čísla v r. 2017 : 20. 06. 2017

Pan starosta všechny přítomné pěkně přivítal.
Pro radost našich dříve narozených spoluobčanů
vystoupily šikovné děti z MŠ a ZŠ TGM s
velmi pěkným programem. Nechybělo ani malé
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Naši jubilanti

Plánované kulturní akce

v březnu a v dubnu oslavili:

30.04. stavění máje, lampionový průvod
16.05. uctění svátku sv. Jana Nepomuckého
v Českém Heršláku u jeho sochy (součástí bude
i oslava Dne matek)
03.06. Dětský den
17.06. O pohár starosty obce - velká kopaná
19.06. sportovní den na hřišti – trojboj
malotřídek
29.06. loučení s žáky páté třídy

Stanislav Študlar
Jaroslav Kuboušek
Marie Švarcová
Ludmila Bulová
Alena Bílková
Marie Vajdová
Jana Zonková
Helena Maňhalová
Vladislav Vyoral
Pavel Baudyš

86 let
83 let
81 let
80 let
75 let
75 let
70 let
65 let
60 let
60 let

(17.04.)
(20.03.)
(07.04.)
(10.03.)
(22.04.)
(29.04.)
(20.04.)
(19.03.)
(14.03.)
(11.04.)

Hledáme sponzory na Dětský den
První červnová sobota bude v naší obci opět
patřit dětem, pro něž místní dobrovolníci
připravují rozličné vědomostní a dovednostní
úkoly, tentokrát na téma TRADIČNÍ ČESKÁ
ŘEMESLA. Hledáme sponzory pro tuto již
tradiční akci pro rodiny s dětmi. Pokud máte
zájem přispět jakoukoliv částkou, můžete se
přihlásit na obecním úřadě. Předem děkujeme.

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví, hodně
lásky, spokojenost a pohodu, šťastný život bez
starostí a vždy dobrou náladu.

TJ Horní Dvořiště, z.s. -ROZPIS DOMÁCÍCH MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ – jaro 2016/17
KATEGORIE
Přípravka
Muži
Přípravka
Muži
Muži
Přípravka
Přípravka
Přípravka
Muži
Muži
Přípravka
Muži

DEN
Ne.
Ne.
Ne.
So.
So.
Pá.
Pá.
Pá.
Ne.
So.
So.
So.

DATUM
09. 04. 2017
16. 04. 2017
23. 04. 2017
29. 04. 2017
13. 05. 2017
19. 05. 2017
26. 05. 2017
02. 06. 2017
04. 06. 2017
17. 06. 2017
17. 06. 2017
22. 07. 2017

VÝKOP
11 : 00
16 : 30
11 : 00
13 : 30
13 : 30
17 : 00
17 : 00
17 : 00
17 : 00
10 : 00
12 : 00
09 : 00
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SOUPEŘ
Loučovice
Benešov nad Černou
Zlatá Koruna „A“
Lipno
Velešín „B“
Dolní Dvořiště
Kájov (ČK nebo Větřní)
Větřní (ČK nebo Kájov)
Holubov
Turnaj ve velké kopané DOKOPNÁ“
Exhibice s rodiči „DOKOPNÁ“ - 2x10 min.
Turnaj v malé kopané

MAŠKARNÍ PLES dne 25. 02. 2017
DĚKUJEME VŠEM, CO PŘILOŽILI RUKU K DÍLU, DOBROVOLNÍKŮM, ÚČINKUJÍCÍM A I TĚM CO SE PODÍLELI JAK
FINANČNĚ, TAK MATERIÁLNĚ NA TOMBOLE

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ

MATĚJÁK Tomáš, Český Krumlov

KUDLÁČEK Daniel, Velešín

BUK

ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky

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

KUČERA – zemědělská s.r.o., Dolní Dvořiště

Technické služby Kaplice spol. s.r.o.

doprvní stavby JIH

DRAVÉ saně

KREJČÍ Milan

obchůdek u SNĚHURKY

RAČÁK Josef

HOSPŮDKA U KARALŮ

ELEKTRO – Miloslav KREISINGER

A TI CO SE TU NENAŠLI  JE Vás moc DÍKY
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BIG (Bejvalej IGelit)

