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Vážení spoluobčané,
z historie víme, že v každé vývojové etapě lidstva provázely život člověka těžkosti. Ať už to byly ty
nejkrutější – přírodní katastrofy, války, epidemie, prostě nikdy se nežilo bezstarostně. Ani my dnes
nežijeme bezstarostně. Sice žijeme v době a v zemi bez větších katastrof, válek a epidemií (a moc si
toho nevážíme), ale také žijeme v době bezohlednosti, závisti a cynismu, v době, kde materiální hodnoty
povyšujeme nad morální, v době, kdy mnohé z nás drtí sociální nejistoty – kde budu bydlet?, kde seženu
práci?, jak uživím rodinu?, pomůže mi někdo?, a co starosti o děti, o seniory, o nemohoucí, o zdraví
vlastní či blízkých, a spousta dalších. Věřme, že bezohlednost se dá změnit v ohleduplnost, závist
v přejícnost. Nikdy není pozdě vrátit se k morálním hodnotám. Když se člověk poctivě snaží, tak se
mnohé sociální nejistoty dají eliminovat s pomocí rodiny, přátel, či jen tak dobrých lidí a dá se tak
vyřešit spousta starostí. Kdyby se lidé k sobě lépe chovali, tak by se mnohé těžkosti daly lépe zvládnout.
Když si uvědomíme, že každý z nás se na tomto světě jen mihne, proč si ten „okamžik“ neprožít šťastně
a pokud možno bezstarostně? Přejeme krásný zbytek léta a pohodu v duši.
přístup
na
elektronické
úřední
desce
www.hornidvoriste.cz, tím byla splněna
povinnost vyplývající z § 11 odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb. Rozpočet obce byl usnesením
zastupitelstva obce č. 8/2015 ze dne 5.11.2015
schválen jako vyrovnaný. Obec sestavuje
rozpočtový výhled. Současný rozpočtový
výhled je sestaven na roky 2016 – 2019. Během
roku 2015 došlo k 22 změnám rozpočtu.
Upravený rozpočet byl schválen takto:

Závěrečný účet obce
Horní Dvořiště za rok 2016
Rozpočet a jeho změny
Dne 5.11.2015 schválilo zastupitelstvo obce
Horní Dvořiště rozpočet na rok 2016 (usnesení
ZO č. 8/2015) ve výši:
Schválené příjmy na rok 2016
Schválené výdaje na rok 2016
Schválené financování 2016

8.200.000 Kč
8.200.000 Kč
0,00 Kč

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl vyvěšen
na úřední desce dne 21.10.2015 a sejmut dne
5.11.2015, ve stejném termínu byl rozpočet
vyvěšen i přístupem umožňujícím dálkový

Příjmy
Výdaje
Financování
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Schválený
rozpočet na r.
2016 v Kč
8.200.000,00
8.200.000,00
0

Upravený
rozpočet
r. 2016 v Kč
11.709.646,52
17.700.608,39
5.990.961,87

Změny rozpočtu vyvolal nárůst příjmů a výdajů
v oblasti přijatých grantů a dotací, těžba v
obecních
lesích, úvěr na předfinancování
rekonstrukce lesní cesty Černoleská.

smlouvu
o
krátkodobém
úvěru
na
předfinancování akce „Rekonstrukce lesní cesty
Černoleská“ . Úvěr byl čerpán v prosinci 2016
ve výši 4.712.519,00 Kč. Úvěr bude splacen v
roce 2017 po obdržení dotace.

Příjmy se pro obec vyvíjely příznivě. Oproti
schválenému rozpočtu byly vyšší o 3.383.041
Kč tj. cca o 41 %. Nárůst u příjmů byl
způsobem vyššími daňovými příjmy (o cca
1.111 tis. Kč) a nárůstem vlastních příjmů (o cca
1.819 tis. Kč). Jedná se především o tržby za
prodané dřevo z obecních lesů. Nárůst u
transferů (425 tis. Kč) byl obdržením dotace z
POV a grantů Jihočeského kraje. Nárůst u
kapitálových příjmů je dán prodejem pozemků.
Výdaje (po konsolidaci) v Kč:
Položky
Běžné
výdaje
Kapitál.
výdaje
Výdaje
celkem

Organizace zřizované obcí
Obec Horní Dvořiště je zřizovatelem dvou
příspěvkových organizací:
-Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská
škola Horní Dvořiště
-Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková
organizace
Základní škola T. G. Masaryka
a Mateřská škola Horní Dvořiště
Příspěvková organizace obce základní škola
skončila s výsledkem hospodaření ztráta ve výši
230.160,81 Kč. Ztráta byla uhrazena v souladu s
rozhodnutím zastupitelstva z rozpočtu obce.

skutečnost

Rozpočet
Rozpočet
schválený
upravený
10.034.302
8.128.000
11.176.873
6.241.722

72.000

6.481.377

16.276.024

8.200.000

17.658.250

Hospodaření k 31. 12. 2016 v Kč
Výnosy k 31. 12. 2016
Náklady k 31. 12. 2016
Hospodářský výsledek k
31. 12. 2016

Úvěry, půjčky, finanční výpomoci
a) v roce 2013 obec uzavřela Smlouvu o úvěru
č. 1349/13/5635 s ČSOB ve výši 550 tis. Kč na
pořízení nového obecního traktoru včetně
příslušenství, splatnost do 25. 10. 2018. Úvěr je
řádně splácen.
b) v roce 2011 obec uzavřela úvěrovou smlouvu
s obchodní bankou na účelový úvěr
(předfinancování akce obnova křížové cesty).
Úvěr byl čerpán k 31.12.2012 ve výši 408
924.00 Kč a byl splatný v červnu 2013 (nebo do
15 dnů ode dne obdržení dotace). Úvěr od
ČSOB ohledně předfinancování akce „Obnova
křížové cesty Horní Dvořiště“ obec v květnu
2013 splatila v plné výši.
c) v říjnu 2008 pořídila obec na základě
leasingové smlouvy osobní automobil Škoda
Octavia. Leasing byl plně uhrazen v září 2013.
d) obec v roce 2011 uzavřela s obchodní bankou
smlouvu o krátkodobém úvěru (kontokorentu) u
obchodní banky s možným přečerpáním do
200.000 Kč. Vzhledem k reorganizaci účtů u
obchodní banky byla dne 9.12.2014 zrušena
stará smlouva o kontokorentu a uzavřena nová.
Maximální výše úvěrového limitu zůstala stejná
– 200.000 Kč. K 31.12.2016 obec kontokorent
nečerpala.
e) obec v roce 2016 uzavřela s obchodní bankou

3.532.310,79
3.762.471,60
-230.160,81

Závodní kuchyně Horní Dvořiště,
příspěvková organizace
Příspěvková organizace závodní kuchyně
skončila hospodaření ztrátou ve výši 46.314,60
Kč. Ztráta bude příspěvkové organizaci
uhrazena z rozpočtu obce v roce 2017. Účetní
závěrka schválena zastupitelstvem obce č. 18 ze
dne 20.4.2017.
Hospodaření k 31.12. 2016 v KČ
Výnosy k 31. 12. 2016
Náklady k 31. 12. 2016
Hospodářský výsledek
k 31. 12. 2016

1.074.827,56
1.121.142,16
-46.314,60

Porovnání příjmů a výdajů
v letech 2005 – 2016 v Kč
Příjmy
Výdaje
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2005
5.264.940
5.268.744

2006
5.622.071
6.095.329

2007
6.140.483
6.012.541

Příjmy
Výdaje

2008
7.287.438
6.093.852

2009
5.824.358
6.718.724

2010
7.071.664
6.855.526

Příjmy
Výdaje

2011
6.066.485
6.197.659

2012
6.611.032
6.749.498

2013
9.392.586
7.592.755

Příjmy
Výdaje

2014
8.796.914
9.168.288

2015
10.953.462
7.821.215

2016
11.709.647
17.700.608

samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.
Přezkoumání
vykonali
kontroloři
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zjištění z
jednorázového přezkoumání: byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v §10 odst. 3 zákona č.
420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou
uvedeny dále v členění dle předmětu
přezkoumání (§2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004
Sb.). Tyto chyby jsou uvedeny ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016,
která je přílohou Závěrečného účtu obce Horní
Dvořiště.
Chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu
hospodaření budou odstraněny nejpozději do
31.1.2018

Vývoj příjmů i výdajů je stabilní. Výkyvy v
příjmech v roce 2008 a 2010 jsou způsobeny
obdržením dotací a grantů, v roce 2013, 2014,
2015 a 2016 pak vyšší těžbou v obecních lesích.
V roce 2015 taktéž prodejem bytového domu
čp. 63. V roce 2016 obec přijala krátkodobý
úvěr na předfinancování rekonstrukce lesní
cesty Černoleská. Podrobnější rozbor příjmů a
výdajů je v tabulkách, účetních a finančních
výkazech, které tvoří přílohu závěrečného účtu.

Rozpočtový výhled obce
na roky 2016 – 2020
(aktualizace k 1.12.2016)
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem
územního samosprávného celku, který slouží
pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho
hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5
let následujících po roce, na který se sestavuje
roční rozpočet.
Obsahem rozpočtového výhledu jsou dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů.
Rozpočtový výhled obce Horní Dvořiště je
sestaven na roky 2016-2020. Cílem je účinně
řídit rozpočet obce Horní Dvořiště, zejména pro
zabezpečení zdrojů jak pro financování projektů
a programů z evropských fondů, tak pro
zabezpečení finančních zdrojů pro další
investiční
záměry
včetně
zabezpečení
financování příspěvkových organizací zřízených
obcí Horní Dvořiště.
Rozpočtový výhled vychází ze stávajícího
zákona o rozpočtovém určení daní se všemi
předpokládanými vlivy reformy veřejných
financí na výtěžnost daní a ze současné úrovně
dotační politiky státu. Obec Horní Dvořiště
bude usilovat o získávání finančních prostředků
z evropských fondů, dotací ze státního rozpočtu
a grantů krajského úřadu a proto je její
povinností v rámci ročních rozpočtů zajistit

Výsledek plnění rozpočtu
v letech 2004-2016
rok

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

příjmy

13.433.367
5.264.940
5.622.071
6.140.483
7.287.438
5.824.358
7.071.664
6.066.485
6.611.032
9.392.586
8.796.914
10.953.462
11.709.647

výdaje

14.739.622
5.268.744
6.095.329
6.012.541
6.093.852
6.718.724
6.855.526
6.197.659
6.749.498
7.592.755
9.168.288
7.821.215
17.700.608

Výsledek
plnění
rozpočtu
-1.306.255
-3.804
-473.258
127.942
1.193.631
-894.366
216.138
131.174
-138.466
1.799.831
-371.374
3.132.247
-5.990.962

Výsledkem plnění rozpočtu za rok 2016 byl
schodek hospodaření ve výši 5.990.962 Kč. Na
schodku se nejvíce podílela akce rekonstrukce
lesní cesty Černoleská (předfinancováno z
úvěru) a ostatní neplánované akce.
Přezkum hospodaření
Přezkum hospodaření obce byl proveden ve
dnech 14.11.2016 a 10.5.2017, na základě
zákona č.420/2004 Sb., o hospodaření územních
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povinné podíly na financování projektů a
předfinancování
projektů,
které
budou
refundovány z evropských fondů, buď po
ukončení jednotlivých etap realizace akce, nebo
až následně po ukončení akce. Dále je potřeba
zajistit dostatek vlastních zdrojů pro financování
vlastních podílů při žádostech o dotace a granty.
Příjmy obce Horní Dvořiště jsou tvořeny
vlastními příjmy, to jsou příjmy daňové,
nedaňové, kapitálové a dotacemi ze státního
rozpočtu, evropských fondů, případně dotacemi
od jiných územních samosprávných celků (např.
granty Jihočeského kraje)
Daňové příjmy
Při stanovení daňových příjmů pro rozpočtový
výhled se vycházelo ze skutečných příjmů
předcházejících období, z odhadů dopadů
legislativy (reformy veřejných financí). Proto
jsou daňové výnosy meziročně stanoveny velmi
konzervativně, to je s menšími meziročními
nárůsty než v předchozích obdobích.
Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy tvoří platby za odpady
(přefakturace), nájemné z bytů a nebytových
prostor, příjmy z obecních lesů, hřbitovní
poplatky, drobné prodeje, dividendy apod.
Kapitálové příjmy
Tvoří příjmy z prodeje majetku (pozemky, ost.
nemovitosti). Obec neplánuje žádné prodeje
majetku.

komunikací, údržba bytů a nebytových prostor,
opravy místních komunikací, provoz mateřské a
základní školy, zajištění odvozu komunálního
odpadu, zajištění veřejného osvětlení, zajištění
akceschopnosti hasičské jednotky, údržby
veřejných prostor, zajištění místní správy a
samosprávy apod. Dále je nutno vytvářet
rezervy na krytí vlastních podílů dotací a grantů
a na zajišťování předfinancování projektů.
Kapitálové výdaje budou upřesněny podle
podaných žádostí o dotace a granty na investiční
akce.
Výdaje musí být úměrné příjmům. Zadlužení
obce nesmí přesáhnout 10 % a vždy musí být
záruka, že obec své závazky bude moci splácet.
V rozpočtovém výhledu jsou plánovány běžné
výdaje, které zabezpečují základní chod obce. Je
plánován jejich mírný růst. Tento růst
nezabezpečuje plně předpokládaný růst cen
výrobků a služeb a je nutno proto zabezpečit
maximální úspory běžných výdajů. Počítá se s
tím, že úvěry budou spláceny z přebytku příjmů
nad výdaji běžného rozpočtového období
(rezervy). Výdaje od roku 2017 byly navýšeny v
souladu s novým lesním hospodářským plánem
a zvýšenou těžbou v obecních lesích.
Kapitálové výdaje jsou plánovány v průměrné
výši posledních 10 let. Jedná se o investiční
výdaje (např. nákup nové výpočetní techniky,
rekonstrukce vyšší než 40 tis. Kč za jednotlivý
kus, případné nákupy pozemků, nemovitostí
apod.) Kapitálové výdaje byly navýšeny
vzhledem k dobré finanční situaci obce a
plánovaným investicím.

Předpokládaný vývoj příjmů
v letech 2016 - 2020
Předpokládá se, že by příjmy obce měly stále
mírně růst. U daňových příjmů je plánován
velmi nízký růst. U vlastních příjmů je plánován
pravidelný růst (jedná se především o nájmy a
pronájmy, vodné, stočné, výtěžek z obecního
lesa, odvoz odpadu apod.). Vlastní příjmy byly
od roku 2017 navýšeny v souladu s
vyhotovením nového lesního hospodářského
plánu a plánovanou těžbou v obecních lesích.
Dalším zdrojem příjmů jsou dotace a granty, jak
z krajského úřadu, tak z různých ministerstev a
strukturálních fondů. Získané dotace a granty z
EU, kde je nutné předfinancování, budou do
rozpočtového výhledu doplňovány jako přílohy.
Rozpočtový výhled počítá s dotací na státní
správu a samosprávu, kterou obec obdrží každý
rok.
Výdaje
Obec Horní Dvořiště musí zabezpečit běžné
výdaje obce (údržba a opravy místních

Preference výdajů by měla směřovat do těchto
oblastí :
Vodní hospodářství:
- dokončení kanalizace v Horním Dvořišti
- rekonstrukce vodovodu v Horním Dvořišti
- rekonstrukce ČOV Český Heršlák
Místní hospodářství:
- celková rekonstrukce veřejného osvětlení v
obci (rekonstrukce byla provedena v roce 2016)
- vybudování „ZTV Horní Dvořiště“ (pod
nádražím)
Místní komunikace:
- vybudování parkovacích míst u bytovek
- kompletní rekonstrukce chodníků v obci
- výstavba nové komunikace k „ZTV Horní
Dvořiště“
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Veřejné prostranství:
- zajištění úpravy veřejného prostranství
- vybudování dětského hřiště ve všech částech
obce
Základní škola:
- kompletní rekonstrukce střechy školy s
možností umístění solárních kolektorů
- zajištění nového kotle (nové možnosti
vytápění)
- vybudování dětského hřiště pro MŠ
Byty:
- postupná rekonstrukce obecních bytů
Obecní úřad:
- celková rekonstrukce domu (sociální zařízení,
rozvody vody, kanalizace, elektřiny) s možností
širšího využití domu (např. byty) – v roce 2015
bylo vybudováno nové sociální zařízení, v roce
2016 nové vytápění,
Hasiči:
- zajištění akceschopnosti požární zásahové
jednotky
- rekonstrukce hasičské zbrojnice
Obecní lesy:
- zajištění rekonstrukcí a oprav lesních cest (v
roce 2016 rekonstrukce lesní cesty Černoleská,
v roce 2017 opravy - výrobní linky, propustky)
- vybudování vlastního skladu (úložiště)
stromků na výsadbu (z grantů a dotací)
- zajištění zalesňování vytěžených pozemků
včetně ochrany výsadby (především z dotací a
grantů)
- zajištění hospodaření podle lesního
hospodářského plánu na desetileté období a jeho
aktualizací (aktualizace 2015)

- podpora sportu (příspěvky, granty, dotace) pro
místní spolky
- rekonstrukce sportovišť v obci
Rozpočtový výhled slouží k lepšímu
strategickému plánování a ke stanovení priorit
rozvoje obce, včetně řízení závazků, to je
schopnost tyto závazky splácet. Slouží také při
rozhodování o rozsahu investičních akcí v
jednotlivých letech a podporuje zachování
finančního zdraví. Předpokládá se, že očekávaná
zadluženost nepřesáhne 10 %.

Informace o volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v
r.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky vyhlásil prezident republiky
dne 19. dubna 2017 rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů č.135/2017.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se konají každé čtyři roky dle zásady
poměrného zastoupení. Do dolní komory
parlamentu se volí celkem 200 poslanců a volby
vyhlašuje prezident ČR. Volit může každý
svéprávný občan ČR, který dosáhl v době
konání voleb věku 18 let.

Nejpozději jeden den před začátkem voleb
dostane každý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky.
Pro každou politickou stranu, hnutí či
koalici je jeden lístek. Hlasovací lístky si
může volič vyžádat i v samotné volební
místnosti.

U těchto akcí není stanovena žádná priorita.
Výčet akcí slouží k informaci zastupitelstva a
občanů obce o potřebách rozvoje obce.
Zastupitelstvo obce podle získaných dotací,
grantů od krajského úřadu, ministerstev a ze
strukturálních fondů a na základě vlastních
prostředků zařadí tyto akce do rozpočtu obce na
aktuální rok.

Volby se konají ve dvou dnech:
v pátek 20 října 2017 od 14.00 hod. do
22.00 hod. a v sobotu 21.října 2017 od
08.00 hod. do 14.00 hod.
Obecní úřad Horní Dvořiště - společenská
místnost - mezipatro, Horní Dvořiště 26,
382 93 Horní Dvořiště

Kultura:
- pořádání tradičních kulturních akcí (dětské
dny, maškarní bál, rozloučení s létem, stavění
máje, atd)
- oprava a udržování kulturních památek v obci
(pomník padlých, boží muka, křížová cesta,
socha sv. Jana Nepomuckého)
Sport:

Zpátky do školních lavic
Blíží se konec prázdnin a začátek školního roku
2017/2018. Doufáme, že jste si prázdniny
náležitě užili a načerpali nové síly na školní
povinnosti. Přejeme šťastný vstup především
prvňáčkům, ale i ostatním žákům a studentům
do nového školního roku.
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čímž přispívá k jejímu kulturněhistorickému
významu. Je hodnotným dokladem barokního
kamenosochařského umění a zároveň poukazuje
na velkou oblibu svatojánského kultu v lidovém
prostředí. Socha v obvyklém ikonografickém
ztvárnění odpovídá pojetí kulturní památky
podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči.
Socha sv. Jana Nepomuckého, který žil v letech
1350-1393, byl generálním vikářem pražské
arcidiecéze, mučedník katolické církve a jeden z
českých zemských patronů, se nachází na jižním
okraji obce Český Heršlák mezi dvěma
vzrostlými duby na rozcestí. Jedná se o
hodnotný příklad barokního sochařství z roku
1717 dokládající živost svatojánského kultu, a
to dokonce ještě před zahájením procesu
blahořečení a svatořečení Jana z Nepomuku.

Prázdniny ve školním roce 2017/2018
Z důvodu dopravní obsluhy autobusy v naší
obci přinášíme informaci o termínech prázdnin
ve školním roce 2017/2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26.
října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
23.prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
okres Český Krumlov stanoveny takto:12.3.–18.
3. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
29.března a pátek 30.března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
2.července 2018 do pátku 31.srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce
2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Naši jubilanti
František Kouba
František Korch

80 let (*27.08.)
65 let (*24.07.)

Srdečně gratulujeme a přejeme,
co za peníze není k mání, hodně
štěstí, pohody, zdraví a hlavně
splněná přání.

Narození občánci
Tomášek Pečenka (*08.08.2017)
Nový život začíná,
je to krásný klučina,
ať roste jako z vody,
životem jde bez nehody,
Ať obklopen je láskou a péčí,
která všechno léčí.
Své dětství si užívá
a ve všem štěstí má. Gratulujeme rodičům Ivaně
Šnobrové a Janu Pečenkovi.

Citát : Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli
ví, že mu tím vzniknou jenom nevýhody, patří
požehnání Boha.
Jan Nepomucký
Na soklu skulptury je vytesáno datum 1717,
připomínáme si tedy letos 300 let od jejího
vzniku. Památkově je chráněna od 3.5.1958.
Pískovcová socha i s podstavcem se nachází v
uspokojivém technickém stavu. Přesto by si
zasloužila pravidelnější ošetřování různých
poškození vzniklých působením povětrnostních
podmínek, stékající srážkovou vodou a dalšími
povrchovými nečistotami.

Socha sv.Jana Nepomuckého
v Českém Heršláku
Socha sv. Jana Nepomuckého je od počátku 18.
století nedílnou součástí obce Český Heršlák,
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všem za krásné přivítání, ještě jednou stiskl ruku
všem, kteří jej přivítali a pomalým krokem
odcházel do vlaku, aby pokračoval v jízdě do
Prahy. Ještě dlouho se vykláněl z okénka a
zdravil naše lidi zaťatou pravicí. Byl to krásný
zážitek, setkání se s.Palmírem Toggliattim,
velikým bojovníkem za práva lidu, známého
představitele Komunistické strany Italie.
Bohumil Smola

Zajímavost z r. 1948
Dost zvláštní článek objevil a poslal p.Pavel
Mörtl. Napsal ho v r. 1979 nějaký Bohumil
Smola a týká se to roku 1949. Ve článku je také
jméno Smola – vedoucí tajemník OV KSČ v
Kaplici. Mohl by to být příbuzný toho pisatele
článku, uvádí p.Mörtl

Historické okamžiky v naší obci r. 1962

ČESKOKRUMLOVSKO 1979
Horní Dvořiště

JZD
V úvodu nutno říci, že hospodaření JZD v
letošním roce nebylo příliš skvělé. JZD
nesplnilo plán celé řady závažných ukazatelů a
to: hrubou zemědělskou
produkci, tržní
produkci mléka, vajec a vepřového masa.
Přitom však splnilo tržní produkci výrobků
rostlinné výroby a nákup brambor dokonce
překročilo o 200 q. Ku dni 31. prosince 1962
chová JZD na stejné výměře jako loni 338 kusů
skotu, z toho
141 krav (včetně 19 ti
záhumenkovými). Zástav prasat ke stejnému dni
je 122 kusů, z toho 22 prasnic. Zástav klesl
oproti roku 1961 o 36 kusů v důsledku snížení
nákupního úkolu v rámci celookresní
specializace. Dále chová JZD 790 nosnic a 6
koní. Ostatní držitelé půdy chovají 20 kusů
skotu a 22 prasat. V melioraci dalších pozemků
ve výměře cca 100 ha JZD již nepokračovalo.
Stav strojového parku plně postačuje k
provedení polních prací v agrotechnických
lhůtách. JZD vlastní: 5 kolových traktorů, 1
pásový traktor DT 54, 1 nakladač SP 35, 1
nákladní auto, vysokotlaký lis, kombajn pro
sklizeň obilovin, silážní kombajn a dostatek
závěsného nářadí. I jako v minulých letech byla
však
vykazována
značná
a
zbytečná
poruchovost, která v době největších potřeb
vyřazovala stroje na delší čas z provozu.
Počet pracovníků je 59, z toho 7 mládežníků, z
nichž 2 navštěvují zemědělskou učňovskou
školu. Průměrný věk je 40 let, přitom pracuje v
družstvu 5 členů starších 60 let.
Plnění úkolů:
Plán hrubé zemědělské produkce splněn na 90%
a tržní produkce na 99,5%. Plán hrubé
zemědělské produkce činil na 1 ha 3744 Kčs,
dosaženo jenom 3368 Kčs. Plán výroby zrnin
nesplněn zhruba o 120 q, plán objemné píce o
950 q. Vlivem sucha byly spaseny silážní
plodiny a k výrobě silážní hmoty nedošlo.
Výroba brambor nesplněna dle plánu o 42 q na
1 ha ani v živočišné výrobě nebylo docíleno

Vzpomínka na s.Palmíra Togliattiho v
r.1949
V letošním roce tomu bude 30 roků, kdy se
konal ve dnech 25.-29. května 1949 v Praze
historický IX.sjezd KSČ, kde byla vytýčena
generální směrnice budování socialismu v naší
vlasti. IX.sjezd KSČ byl také výrazem
proletářského internacionalismu a zúčastnily se
ho i delegace Komunistických a dělnických
stran z 29 zemí. V předvečer IX.sjezdu KSČ se
tyto zahraniční delegace sjížděly do Prahy.
Vedoucí tajemník OV KSČ v Kaplici s.Smola
dostal pokyny od ÚV KSČ, aby v Horním
Dvořišti přivítal představitele Komunistické
strany Italie, vedené s.Palmírem Togliattim,
generálním tajemníkem KSI. Proto v této době
odejel do Horního Dvořiště jak vedoucí
tajemník OV KSČ s.Smola a za ONV s.Drajer,
tak i několik pionýrů, mládežníků, dělníků a
zemědělců, kteří očekávali příjezd rychlíků s
italskými soudruhy. Na nástupišti byla
připravena kapela, která vyhrávala budovatelské
písně. Rychlík zastavil a u jednoho okénka stál
s.Palmíro Togliatti. Byl to prostý člověk. Jeho
obličej a šedivé vlasy dokazovaly velké starosti,
které se mu vryly do tváře a zanechaly v nich
hluboké vrásky. Stál u okénka oblečený v
pyžamu. Přehodil si přes ramena dlouhý kabát,
kolem krku si omotal dlouhou bílou šálu,
nasadil si černý klobouk a pomalu vystoupil z
vlaku. Naproti mu přišla s.Malátová, oblečená
do krásného kroje a uvítala jej chlebem a solí.
Vedoucí tajemník OV KSČ jej odvedl do
přijímacího salonku, kde jej jménem KSČ
společně s předsedou ONV s.Drajerem přivítal
na území svobodného Československa. Největší
radost mu udělali pionýři, kteří mu přinášeli
květiny. V této chvíli bylo na něm vidět
vzrušení, které se mu zalesklo v jeho teplých
očích. Soudruh Palmiro Togliatti poděkoval
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dobrých výsledků. Výroba mléka splněna na
90% a vajec jen na 68%. Velký vliv na
nesplnění výroby mělo především nepříznivé
počasí, kdy velké sucho
ovlivnilo především výrobu rostlinných výrobků
a v důsledku toho pak i produkce živočišné.
JZD i přes nesplnění plánovaných úkolů
rostlinné výroby splnilo na 100% nákup sena,
zrnin a lnu a nákup brambor dokonce překročilo
o 202 q, ovšem na úkor vlastních zásob,
vlastních potřeb. Nesplněním plánu výroby
rostlinných výrobků a při tom plnění všech
úkolů státního nákupu se projevilo ve výrobě
živočišných produktů. Také mléko mělo býti
dodáno na státní nákup 250 000 litrů, dodáno
pouze 188 000 litrů a z toho ještě 11 700 litrů od
záhumenkových krav. Plánovaný nákup vajec
byl 83 000 kusů, dodáno jenom 60 000 ks.
Nákup masa splněn na 100% (dodáno 410 q).
Náklady na některé druhy živočišných výrobků:
1 litr mléka 1,48 Kčs
1 vejce
0,73 Kčs
vepřové maso 12,08 Kčs
hovězí maso 9,80 Kčs
telat
11,10 Kčs
Pracovní jednotka vyplácena částkou 20ti Kčs.
V době špičkových prací odpracováno závody a
místními občany 3388 brigádnických hodin.
Výstavba obce: dokončena výstavba garáží a
dílen, které v současné době postačují JZD k
parkování strojů v době klidu. Dány do
používání 2 bytové jednotky v Č. Heršláku,
postavené příslušníky PS útvaru. JZD přikročilo
k výstavbě 2 obytných domů v H. Dvořišti, ve
kterých bude ubytováno 18 rodin. Započato s
gen. opravou rodinného domku č. p. 140 na

kteroužto akci přispěl ONV částkou 55 000 Kčs.
V sále místního kina provedeno zvýšení
podlahy, což přispělo k lepší viditelnosti
návštěvníků kina. Vydlážděna jídelna mateřské
školy v H. Dvořišti. Nebyla provedena oprava
vodovodu k získání dalších zdrojů pitné vody,
přestože dosavadní stav pitné vody nevyhovuje
pro zásobování obyvatelstva.
V obci je
150 bytů nejméně o 1 kuchyni a 1 místnosti, z
toho je 38 ve správě MNV, 42 ve správě ČSD,
12 ve správě PS útvaru a MZO a zbytek je v
přímém vlastnictví občanů.
Zdroj: OÚ HD
******************************************

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 5. čísla v r. 2017 : 20. 10. 2017

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ TJ HORNÍ DVOŘIŠTĚ, z.s. – PODZIM 2017/18
KDY

DEN

VÝKOP

SOUPEŘ

08. 09.
08. 09.
08. 09.
20. 10.

Pá.
Pá.
Pá.
Pá.

17:00
18:00
19:00
17:00

Horní Dvořiště – Větřní
Větřní – Malonty
Horní Dvořiště – Malonty
Horní Dvořiště – Loučovice

ml. přípravka (4+1) turnaj
ml. přípravka (4+1) turnaj
ml. přípravka (4+1) turnaj
ml. přípravka (4+1)

18.08.
09.09.
24.09.
28.09.
30.09.
21.10.

Pá.
So.
Ne.
Čt.
So.
So.

18:00
13:30
16:30
16:30
12:30
12:00

Horní Dvořiště – Romo Č.K.
Horní Dvořiště – Vyšší Brod „B“
Horní Dvořiště – Benešov nad Černou
Horní Dvořiště – Lipno
Horní Dvořiště – Holubov
Horní Dvořiště – Větřní „B“

muži 1. kolo ČP
muži
muži
muži FINÁLE ČP
muži
muži

04.11.

So.

14:00

DOKOPNÁ – se starými pány

muži

8

