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Vážení spoluobčané,
léto nám zaklepalo na dveře a prožíváme parné letní dny. Pojďme se společně ohlédnout a připomenout
si, co se u nás v obci za uplynulé dva měsíce všechno událo.
Blíží se prázdniny a další školní rok se neodvratně chýlí ke konci. Děkujeme touto cestou všem paním
učitelkám za trpělivost a práci při výchově našich malých i větších školáků. Všem pracovníkům školy a
také dětem přejeme krásné letní prázdniny plné nových zážitků.
Vážení čtenáři, pokud máte nějaké náměty na zlepšení našeho zpravodaje nebo pořádáte nějakou akci, o
které chcete naše občany informovat, či se chcete podělit o zajímavosti ze světa naší obce, napište nám
na email: obecnizpravodaj@email.cz
Přejeme Vám hezké léto, příjemně strávenou dovolenou, hodně sluníčka a ve zdraví se těšíme na příští
setkání.

 prodej pozemku parc. č. 2662 v k.ú. Horní
Dvořiště o výměře 419 m2 (ostatní plocha –
jedná se o dvůr před budovou bývalé fary
č.p.63) za 40 Kč/m2 + náklady za poplatek na
katastrálním úřadě panu Vladimíru Romofovi

 informaci o výmazu DSO Vyšebrodsko z
registru dobrovolných svazků obcí vedeného
odborem legislativy a vnitřních věcí
Krajského úřadu Jihočeského kraje
 informace o kontrolách z FÚ (Finanční úřad) a
SZIF (Státní zemědělský intervenční fond je
státní instituce, která zprostředkovává
finanční podporu z Evropské unie a
národních zdrojů a zajišťuje následnou
kontrolu oprávněnosti užívání dotací.)
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Zastupitelstvo obce

Usnesení č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 22.06.2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 rozpočtové opatření č. 6/2017

 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 informaci o závěrečném účtu a výsledku
přezkoumání
hospodaření
DSO
Vyšebrodsko za rok 2016

 přijímá opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
ze dne 10. 05. 2017
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 projednalo návrh závěrečného účtu obce za
rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
 doporučuje starostovi, aby nevydal souhlas s
vybudováním nového oplocení na hranici
pozemku parc. č. 30/8 a 41/2 v k.ú. Horní
Dvořiště

vlastní kůži přichází v podvečerních hodinách
posledního dubna početná skupina malých i
velkých odvážlivců.

Stavění májky a pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic a stavění máje stále patří k
populárním lidovým zvykům. Magická půlnoc
před svatým Filipem a Jakubem (z 30.4. na 1.5.)
byla nocí, kdy zlé síly vládly. O půlnoci škodily
lidem, kteří věřili, že v této noci v povětří
poletuje spousta čarodějnic, které letí na
košťatech na sabat (slet).
Nejinak tomu bylo i u nás. Poslední dubnový
den nám na návsi místní hasiči postavili májku a
krásnou vatru, za což jim patří dík.

Na své cestě od ZŠ v Českém Heršláku kolem
lesa až ke skalce se setkávají s pravými
místními čarodějnicemi.
Tma padla na vše kolem. Přichází pravý čas na
rozsvícení lampionků a za svitu různobarevných
světýlek se dát na cestu směrem na náves.

Je to tradice, jejíž udržování jeví se jaksi
samozřejmé. Je třeba si ovšem uvědomit, že k
udržování jakékoliv tradice je potřeba lidí, které
to baví a pro které se každoroční stavění májky
na naší návsi stalo takřka povinností. Protože co
by to bylo za vesnici, kdyby její náves nezdobila
po celý májový měsíc májka?
MB

Slet se vydařil, čarodějnice nakonec odlétly.
Vatra vzplála a májka se tyčila vzhůru k
oblakům a v pohodě krásného večera přichází
první máj - čas lásky a naděje.
MB

Lampionový průvod
Kvapem se již blíží tajemná čarodějnická noc,
ženy a dívky by se měly mít na pozoru, co když
se v některé z vás skrývá... Přesvědčit se na
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Dětský den

nakoupit v krámku, co se jim zalíbilo. Po
náročném soutěžení přišlo k chuti občerstvení a
následovalo veselé divadelní představení, které

Tradiční česká řemesla se stala tématem pro
letošní oslavu svátku dětí, a tak se naše náves v
sobotu odpoledne 3. června vskutku proměnila v
místo, kde se sešli řemeslníci ze široka daleka.
Krásné až tropické počasí lákalo ke hrám. Po
zahájení starostou a společném fotu se děti
obdarované balíčky s pamlsky rozběhly na
stanoviště, aby si vyzkoušely řemeslné

zaplnilo hlediště a z některých diváků se
dokonce během chvíle stali i herci. Po divadélku
se tančilo, dovádělo ve skákacím hradu a
malovalo na obličej. S přicházejícím večerem si
na své přišli i senioři a přijela jim zazpívat
Jarmila Šuláková. Když hodina pokročila, mohli
se všichni, kdo vydrželi, pobavit u večerního
překvapení. Opět to stálo za to!!! Spartakiádu v
doprovodu písně Poupata secvičily místní ženy.
V růžových sukýnkách jim to náramně slušelo a
jako by se zastavil čas, vrátili jsme se do doby
před více než třiceti lety. Perličkou byl
samozřejmě jako vždy Radim Nekuža, který
velmi autenticky ztvárnil hvězdu Miley Cirus.
Nakonec letošní program dětského dne ukončil
famózní pestrobarevný ohňostroj doprovázený
hudbou. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili,
pomohli s přípravou a realizací a především
všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné
tuto akci uspořádat. Přesto rozzářené dětské oči
a úsměvy na tvářích jsou tím nejlepším
poděkováním za spoustu nápadů a zážitků na
hodně vydařené a povedené akci.
MB

dovednosti. U pradlenek praly na valše jako za
starých časů, u mlynářů přesívaly mouku, u

švadlenek přišívaly knoflíky, chůva a kojná je
učily přebalovat miminko, dřevorubci řezat
dřevo, kováři kout železo, myslivci střílet ze
vzduchovky, písař psát brkem, atd. Děti se
mohly jako vždy vyřádit v různých
dovednostních disciplínách. Za svoje výkony a
snahu byly odměněny dukáty, a tak si mohly

Seznam sponzorů viz str. 8
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Školní olympiáda
Závěr školního roku patří již tradičně školní
olympiádě. Nejinak tomu bylo i letos. Pondělní
dopoledne 19. června se mohla uskutečnit po
dvou letech nepříznivého počasí, kdy probíhala
uvnitř naší školy, na hřišti místní Tělovýchovné
jednoty za podpory České unie sportu (ČUS) –
projekt Sportuj s námi.

a diplomy.
Celkem bylo rozdáno 30 sad medailí, všechny
zúčastněné školy obdržely pohár. Slavnostního
vyhlášení se zúčastnil i starosta obce Zdeněk
Kemény a předseda OS ČUS ČK Jan Vobr.
Celkovými vítězi olympijského dne se stala
místní Základní škola TGM Horní Dvořiště, na
druhém místě se umístila ZŠ Dolní Dvořiště a
na třetím ZŠ Rožmitál na Šumavě.

Za krásného slunečného počasí prožili plno
zábavy a pohybu žáci 1. - 5. třídy ze základních
škol Horní Dvořiště, Dolní Dvořiště a Rožmitál
na Šumavě a opět potvrdili, že mají sportovního
ducha. Soutěžilo se ve třech disciplínách: krátký
běh na 50 m, hod míčkem, vytrvalostní běh na

Vysoko se oceňuje vítězství, ale cení se i účast,
protože děti nasadily do boje všechny své síly.
Přejeme žákům, aby jednou tyto rekordy
překonali. A uvědomili si, že je třeba mířit ke
hvězdám a celý svět jim leží u nohou, jenom
stačí chtít!
Poděkování patří p.učitelkám, dobrovolníkům a
všem, kteří sportovní akci pro děti pomohli
uspořádat.
ZK

O pohár starosty obce Horní Dvořiště
V sobotu 17. 06. 2017 se konal na hřišti v
Horním Dvořišti fotbalový turnaj „O PUTOVNÍ
POHÁR
STAROSTY
OBCE
HORNÍ
DVOŘIŠTĚ“ – XII. ročník. Přesně v pravé
poledne starosta Zdeněk Kemény slavnostně
zahájil turnaj, pozdravil všechny přítomné a
popřál jim mnoho sportovních úspěchů. Zároveň
přivítal i velmi vzácné hosty. Po 50 letech se v

cca 400 m a závodníci ze 4. a 5. ročníku na 800
m. I když všichni jistě trénovali poctivě,
konkurence byla veliká a jenom nejlepším se
podařilo prosadit na stupně vítězů. Na základě
výsledků byli vyhlášeni nejlepší sportovci a
sportovkyně tříd, kteří byli odměněni medailemi
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obci na srazu bývalých vojáků sešli hráči
tehdejší LOKOMOTIVY HORNÍ DVOŘIŠTĚ.
A to jmenovitě Josef LINHART, Josef MUK a
Jan PROKOPIČ. Všichni jmenovaní shodou

měl být tím rozhodujícím. Vítězové prvního
klání, kapličtí Baskeťáci, vyzvali místní
mančaft, kterému však chyběli ti nezkušenější

okolností slaví v tomto roce své životní
jubileum, již 70-té narozeniny, a tak je současné
vedení požádalo, aby provedli slavnostní výkop.
Při této příležitosti jim zároveň bylo předáno
ocenění za jejich odvedené služby.
Vzhledem k tomu, že místní tým měl v nohách
mistrovský zápas proti Lipnu s výkopem v
10.00 (výhra domácích 4:3), se k prvnímu
zápasu turnaje postavili Baskeťáci z Kaplice s
týmem SG Horní Dvořiště 35+, který byl

hráči. Samotné utkání bylo nahoru dolu. Hosté z
Kaplice
sice
šli
do
dvoubrankového
poločasového vedení, nicméně místní mladíci se
nenechali zahanbit a po přestávce dokázali
kanonýrem Olahem F. srovnat stav. S ohledem
na předvedenou hru SG v prvním utkání bylo
tedy jasné, že penaltový rozstřel bude nakonec
zlomový pro konečné umístění v turnaji.
Mladíci z Horňáku bohužel neunesli tíhu
okamžiku a své pokusy doslova „zazdili“. Z
vítězství se tak po penaltách radovali Baskeťáci.

doplněn o již neaktivní fotbalisty. První půle
byla vyrovnaná. SG se dokonce dostala
místostarostou Lendackým do vedení, ovšem
poté se už prosazovali jen hosté z Kaplice.
Pohodlně
tak
nakonec
dokráčeli
k
jednoznačnému vítězství. A protože se letos
turnaje zúčastnily jen tři týmy, hned druhý zápas

Prostor před posledním zápasem, kterým bylo
derby mezi mladíky a SG, využili místní kadeti
k sehrání exhibičního utkání hraným 2 x 10
minut se svými rodiči. Utkání splnilo účel, a to
zejména pobavit přítomné diváky. Rodiče
nakonec dětem podlehli  4:1 (3:0). Každé
dítko z přípravky si poté za celoroční snažení
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odneslo na památku svůj pohár a nějakou
sladkost. Zápas mezi místními mladíky s SG se
stal jednoznačnou partií a moc nescházelo i k
potupné desítce. Je ale třeba podotknout, že
jsme se domluvili, že to mlaďochům pustíme,
aby měli chuť do nové sezóny  . Každopádně
za zmínku stojí pětigólový kousek mladíka
Píchy.

Exhibice
PŘÍPRAVKA Horní Dvořiště – RODIČE
4:1 (3:0)
( Lendacká Adriana, Korch Matyáš, Krištof Filip, Winkler David
– Mati Michal ml.)
3. zápas
TJ Horní Dvořiště, z.s. – HORNÍ DVOŘIŠTĚ 35+ 9 : 0 (4 : 0)
(Pícha Karel 5x, Růžička Jan 2x, Olah František, Olah Adrian)
Rozhodčí: Marek Jan, Pícha Karel st., Pícha Karel ml. + Hejný
Filip
Diváci:

cca. 65

SESTAVY:
TJ Horní Dvořiště, z.s.: Růžička Jan, Roboch Jan, Olah
František, Šťastný Stanislav, Pícha Karel ml., Karala Patrik,
Olah Adrian, Gabor Tomáš, Polančík František, Koller Matěj,
Smějsík Vojtěch, Šťastný (brácha Standy) a FUN 
Horní Dvořiště 35+: Kemény Zdeněk, Sivok Jan, Lendacký
Jaroslav, Olah Radek, Mati Michal st., Mati Michal ml., Krejčí
František, Novák Juraj, Měchura Václav, Lendacký Henrich,
Lexa Bohuslav, Lavička Radek, Krištof Zdeněk, Kratochvíl Petr
baskeťáci Kaplice: Hejný Filip, Hejný Lukáš, Dreiling Petr,
Malý Libor, Ševčík Petr, Vaniš Josef, Adámek Roman, Šulek
Jakub, Valíček Josef, Břečka Milan, Míšek Pavel, Beránek
Tomáš, Preusler Arnošt

Po skončení derby vyhlásil starosta obce
Zdeněk Kemény výsledky, předal poháry za 1.
až 3. místo včetně „PUTOVNÍHO POHÁRU“
vítězi turnaje-Baskeťákům z Kaplice.
Dále byly vyhlášeny individuální ceny pro
nejlepšího gólmana – HEJNÝ Filip (Baskeťáci
Kaplice) a nejlepšího střelce – PÍCHA Karel (TJ
Horní Dvořiště), jenž vstřelil pět branek.
Po udělení cen předal starosta rozhodčím zápasů
(Pícha Karel, Marek Jan, Pícha Karel ml.)

zpracoval: Zdeněk KEMÉNY – organizační pracovník spolku TJ
Horní Dvořiště s pomocí Josefa HNIDZIKA

Loučení s páťáky
Poslední vysvědčení a jistě plno krásných
vzpomínek na společné zážitky z prvního stupně
naší základní školy si odnesou v poslední školní
den žáci 5. třídy.

připomínkové plakety.
V závěru všem
přítomným poděkoval za účast a s přáním
opětovného shledání turnaj oficiálně zakončil.
Slavnostně se s nimi rozloučil i pan starosta ve
čtvrtek 29. 06. 2017 na obecním úřadu, kde jim
popřál šťastný vstup do další etapy života a
hodně úspěchů v nové škole. Poté následoval
zápis do pamětní knihy obce, předání dárků a
pamětních listů.
MB

Výsledkový servis
1. zápas
BASKEŤÁCI Kaplice – H. DVOŘIŠTĚ 35+
6:1(2:1)
(Preusler Arnošt 2x, Hejný Lukáš, Vaniš Josef, MíšekPavel,
Valíček Josef – Lendacký Henrich)
2. zápas
TJ Horní Dvořiště, z.s. – BASKEŤÁCI Kaplice 2 : 3p ( 0 : 2 )
(Olah František 2x – Hejný Lukáš, vlastní Polančík František)
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proces pozorovat. Pokaždé, když se ti bude zdát,
že bys měl být dotčený nebo když naopak sám
někoho pohněváš, zamysli se, jestli máš takovou
tíhu zapotřebí.

Naši jubilanti
Jan Šubjak
65 let (*01.05.)
Zdeňka Pecháčková 60 let (*26.06.)

Plánované akce

Přejeme hodně zdraví,
neboť je vzácné,
hodně štěstí, neboť je
krásné,
hodně lásky, neboť je ji
málo,
hodně všeho, co by za to
stálo.

22. 07. 2017
26. 08. 2017

Fotbalový turnaj - malá kopaná
Loučení s létem, obecní zábava

Pozdrav do školy
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paním
učitelkám v naší mateřské a základní škole za
trpělivou a mravenčí práci, kterou s dětmi
během školního roku odvádí. Jistě všichni víme,
kolik úsilí stojí zpacifikovat své vlastní děti,
natož pak několik desítek dětí svěřených.
Přejeme krásné letní prázdniny plné pohody
sluníčka a odpočinku pro načerpání sil do
nového školního roku.

Narození
Štěpán Dašek
(*26.06.2017)
Gratulujeme rodičům
Tereze a Romanovi Daškovým: ať
Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu
a něhy, ať prozáří každý den štěstím a radostí.

------------------------------------------------------------------

Něco málo k zamyšlení
Žák se obrátil na svého učitele: Jsi tak moudrý.
Vždycky máš dobrou náladu, nikdy se nezlobíš.
Pomoz mi, abych byl taky takový. Učitel
souhlasil. Uložil žákovi, aby si přinesl bramboru
a průhledný pytel. Když se na někoho rozzlobíš
a budeš cítit hněv, řekl učitel, vezmi bramboru.
Napiš na ni jméno člověka, se kterým ses
nepohodl, a hoď bramboru do pytle. A to je
všechno? – ptal se žák udiveně. Ne, odpověděl
učitel. Musíš ten pytel neustále nosit s sebou. A
pokaždé, když se na někoho rozzlobíš, musíš za
něj do pytle přidat bramboru. Žák poslechl.
Uběhl nějaký čas. Pytel se zaplnil bramborami a
byl už dost těžký. Bylo velmi nepohodlné nosit
ho všude s sebou. Navíc ta brambora, kterou do
něj dal hned na samém počátku, se začala kazit.
Pokryla se odporným slizem. Jiné brambory
klíčily a jiné hnily a vydávaly pronikavý zápach.
Žák šel za učitelem a řekl: Už to nemůžu s
sebou tahat. Za prvé je pytel moc těžký a za
druhé se brambory zkazily. Navrhni mi něco
jiného. Ale učitel mu odpověděl: Vždyť to samé
se děje s tebou samotným. Jenom sis toho hned
nevšiml. Skutky se mění ve zvyky a zvyky v
charakter, který přináší nevábné nectnosti.
Poskytl jsem ti možnost nezaujatě celý ten

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 07.09.2017 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 4. čísla v r. 2017 : 20. 08. 2017
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, ORGANIZÁTORŮM, ÚČINKUJÍCÍM, KTEŘÍ
SE PODÍLELI JAK FINANČNĚ, TAK MATERIÁLNĚ NA PROBÍHAJÍCÍ AKCI –
TRADIČNÍ ČESKÁ ŘEMESLA - DĚTSKÝ DEN

AGRO –MAMBAK

KAPLICE
OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ
ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky

Linda Kůzlová
FLOOR CENTRUM s.r.o. – FATKA Robert

KREJČÍ Milan

KAPLICE

Horní Dvořiště

Myslivecký spolek ČERNÝ LES

HOSPŮDKA U KARALŮ

KAPLICE

GEHA elektromontáže s.r.o. Horní Dvořiště

ZONEK Jan
LEXA Jan
manželé ČÍŽKOVI

manželé ALEXANDEROVI
rodina GONDEKOVA
manželé SLANINOVI

manželé ŠILEROVI
manželé DAŠKOVI
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