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Vážení spoluobčané,
letní bezstarostná rozjásanost je již minulostí a máme tady podzim. Doba, kdy se nádherně barví listí na
stromech i šustí pod nohama. Časné smrákání, vlhké mlhy a tiché zvuky usínající přírody nás přesouvají
za kamna. Dovolte, abychom se s Vámi i v tomto čase podělili o několik aktuálních informací o dění v
naší obci. Dočtete se, jak se u nás volilo, jak probíhá rekonstrukce obecních budov, o provozních
dobách, novém vlakovém jízdním řádu nebo o pohádkové stezce odvahy. Nebude chybět samozřejmě
ani společenská rubrika, plánované akce atd....
Přejeme příjemné prožití podzimních dnů a těšíme se na setkání s Vámi třeba při rozsvěcení vánočního
stromu první adventní neděli nebo na dalších akcích, které v následujícím období v naší obci proběhnou.
projektové dokumentace s tím, že starosta
osloví min. ještě dvě firmy k předložení
rozpočtu a následně rozhodne o výběru
prováděcí firmy

Usnesení č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 07. 09. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 rozpočtové opatření č. 07/2017 a 08/2017
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. na
uložení zemního kabelu NN v pozemku parc.
č. 2491/2 a 152/5 v k.ú. Horní Dvořiště za
úplatu 8000,- Kč bez DPH
 výměnu rozvaděče v Českém Heršláku dle
předloženého rozpočtu
 zbudování
popelnicového
stání
mezi
bytovkami v Horním Dvořišti dle schválené

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
 informaci o majetkovém a sousedském sporu
 informace o konečné kontrole SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond)
 informaci o zpracovaném NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU
 informaci o volbách do Poslanecké sněmovny
 informaci o upraveném návrhu jízdního řádu
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2017/2018
 informaci o konání
zastupitelstva obce

příštího

zasedání

Zastupitelstvo obce:
 neschvaluje prodej pozemku parc. č. 19/2 v
k.ú. Horní Dvořiště o výměře 734 m2
(zahrada) a ukládá starostovi obce, aby tuto
skutečnost sdělil žadateli
 nemá v úmyslu pronajmout, prodat pozemek
parc. č. 30/8 v k.ú. Horní Dvořiště třetí osobě
 neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 30/8
v k.ú. Horní Dvořiště v podobě, jak zažádali
manželé Bukovských

Jak jsme volili v naší obci
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které proběhly ve
dnech 20.-21.10.2017.
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský, okres: Český Krumlov, obec:
Horní Dvořiště
Voliči v seznamu:
391
Vydané obálky:
171
Odevzdané obálky:
171
Platné hlasy:
170
Volební účast v %
43,73
Platné hlasy v %
99,42

Informace o investičních akcích
a správě majetku obce
I nadále věnujeme velkou pozornost údržbě a
opravám obecního majetku. Značná část
rozpočtu s využitím dotačních titulů je věnována
právě na tyto účely. V minulém období se nám
podařilo realizovat celou řadu investic a další
plánujeme.
Díky získané dotaci z POV (Program obnovy
venkova) byla provedena ve 2. etapě výměna
sloupů veřejného osvětlení v Českém Heršláku.
Výměnou starého osvětlení za nová LED
svítidla dojde k výrazné úspoře (50 - 80%) na
platbách za elektrickou energii a sníží se i
náklady na opravy. V příštím roce plánujeme 3.
etapu, kdy se vymění sloupy veřejného osvětlení
v Horním Dvořišti a obnoví VO v Českém
Heršláku směrem k č.p. 58.
Z grantového programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje byla získána dotace 129.600,- Kč, která
byla využita na rekonstrukci sociálního zařízení.
Finanční spoluúčast obce činila 71.899,- Kč.
Dotace se poskytuje výhradně obcím –
zřizovatelům jednotek SDH obcí při splnění
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podmínek dotačního programu. Hlavním cílem
dotačního programu je zlepšení požární ochrany
na území Jihočeského kraje se zaměřením na
pořízení nových dopravních automobilů,
rekonstrukci anebo výstavbu nové požární
zbrojnice pro jednotky SDH obcí.

V knihovně je evidováno celkem 56 čtenářů. V
březnu nás navštívili žáci místní školy s paní
ředitelkou Vejsovou. Dětem se knihy moc líbily
a knihovna získala dalších 16 dětských čtenářů.

Díky dotaci 25.000.- Kč se podařilo opravit
sochu sv. Jana Nepomuckého na „kostelní
pěšině“.
Jak jste si jistě mnozí již všimli i nadále se
pokračuje v rekonstrukci budovy Obecního
úřadu. Od 1.9.2017 sídlí kanceláře starosty a
hospodářky obce v přízemí vedle knihovny
(bývalá obřadní místnost). Je tak umožněn
téměř bezbarierový přístup všem občanům.
Dále pokračujeme ve výměnném programu, kdy
jednou za tři měsíce přiveze pracovnice
knihovny v Českém Krumlově nové knihy. U
čtenářů je tento výměnný program velice
oblíben.

Obecní knihovna a muzeum
V létě letošního roku došlo k rekonstrukci místní
knihovny. Její součástí se poté stala i zajímavá
expozice fotografií a předmětů z historie naší
obce.

Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice paní Zdeňka Maršánová
každou středu a sobotu od 14:00 do 17:00 hod.

Informace o provozních dobách
Obecní úřad HD
Úřední hodiny

Pondělí 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 07:30 - 12:00

Vrátit v čase se můžete do dob minulých při
prohlídce fotografií Klepanova, Bludova,
Svatomírova, Konrátova a Sejfů. Naše sousední
osady ve své době plné života po roce 1945
postupně zcela zanikly. Další snímky
představují život a podobu obcí Horní Dvořiště
a Český Heršlák. K vidění jsou zde předměty,
které se vrátily do Horního Dvořiště po více než
sedmdesáti
letech,
písemnosti,
seznam
odsunutých občanů německé národnosti po
válce a mnoho dalšího.

Podatelna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 15:30
13:00 – 17:00
13:00 – 15:30

OZV obce Horní Dvořiště č.1/2015
Drobná elektrozařízení a kovy můžete odkládat
v budově OÚ č.p.26 H.D.
každé pondělí a středu mimo svátky
od 14:00 do 16:00 hod.
Odpovědný vedoucí: Karala Pavel
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vesnice, u kopce nazývaném „Hřbiťák“,
najednou zjevila cesta osvětlená svíčkami.
Zvědavci si začali klást otázky. Kam vede? Kde
se vzala? Kdo svíčky zapálil? Byla pouze jediná
možnost, jak to zjistit. Proto se největší
odvážlivci sešli na návsi a postupně se vydávali
za tajemstvím záhadných světel. Stezka vedla
temnými zákoutími hřbitovního kopce, kolem
samotného hřbitova k zahrádkám a odtud se
svažovala k zamlženému rybníku. Bez dechu a
plni očekávání jsme se rozhodli tajemství
hořících světýlek rozluštit. Odvaha nás
opouštěla. Údolím se ozývaly děsivé zvuky,
následované hrůzostrašnými výkřiky těch, co se
samou zvědavostí nemohli dočkat a vyrazili
před námi. Nakonec přišla řada i na nás. S
hlubokým nádechem jsme rozhýbali strnulé
končetiny a vyrazili neohroženě vpřed. Hned na
kopci jsme pochopili, kdo stezku obsadil, ale již
nebylo cesty zpět.

Pošta HD
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 -

11:00
17:00
11:00
17:00
10:00

Jednota COOP v HD
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 10:00

13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
ZAVŘENO
13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Sběrný dvůr Kaplice
Omlenická ul.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10:00 – 12:30 13:30 – 18:00
08:00 – 12:30 13:30 – 16:00
ZAVŘENO
10:00 – 12:30 13:30 – 18:00
08:00 – 12:30 13:30 – 16:00
08:00 – 12:00
ZAVŘENO

Dobrá zpráva
Vlaky budou od prosince zastavovat
Postupně si nás vychutnávala místní poklidná
pohádková strašidla a předvedla nám i svoji
druhou, děsivou tvář. Při setkání s temnými
nadpozemskými bytostmi nám ovšem nejprve
tuhla krev v žilách: Smrtka, Čert, Oběšenec,
Loupežníci, Karkulka a vlk, Čarodějnice, Mrtvá
Sněhurka a Vodník nám pořádně nahnali.
Naštěstí jsme všichni přežili ve zdraví a i naše
kalhoty zůstaly suché. Ukázalo se, že strašidla
nás nechtěla zprovodit ze světa, ale pouze
pořádně postrašit, zařádit si a pobavit se na náš
úkor. Když vše ohodnotím zpětně, pobavili jsme
se i my. Tak třeba zase příště, strašení zdar :-)

Od prosince 2017 dochází k celostátní změně
jízdních řádů vlaků. Tentokrát se týkají i
zastávky v Horním Dvořišti v kladném smyslu.
Po několika letech vyjednávání naších
zastupitelů zde budou opět zastavovat všechny
vlaky ve směrech Summerau – České
Budějovice a České Budějovice – Summerau.

Jak jsme se šli bát aneb
Pohádková stezka odvahy
V sobotní podvečer dne 14.10.2017 se v obci
Horní Dvořiště stala tajemná a zároveň děsivá
věc. Již se smrákalo, když se nedaleko naší

Obecní dobrodruzi, Terka Dašková a spol.
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Historické okamžiky v naší obci r.1962-1963

Naši jubilanti
Vlasta Kremlová
Anna Ďuráková

Zdravotní péče
Ve zdravotní péči nenastalo proti minulým
létům žádných změn. Pravidelně týdně dochází
do zdejší ambulantní ošetřovny lékař i zubní
technik. Dětská poradna v H. Dvořišti funguje
též pravidelně.

80 let (*16.09.)
65 let (*30.10.)

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

Životní úroveň
K rozšíření prodejen v letošním roce zde
nedošlo. Maloobchodní obrat těchto prodejen
činil 3 090 000 Kčs, t. j. o 55 000 Kčs více než v
roce 1961.Stav majitelů aut se zvýšil o jednoho,
přičemž celá řada zájemců nebyla uspokojena
následkem nového uspořádání přídělů.

Zlatá svatba
manželů Lendackých

Hospodářský rozvoj obce – JZD
V letošním roce došlo k likvidaci 4
zemědělských závodů, které dosud hospodařily
samostatně a jejich půda byla začleněna do
výměry JZD - celkem 27 ha. Mimo
JZD
a
farmy ČSSS jsou v obci ještě drobní držitelé
půdy, jejichž výměra činí celkem 15 ha. V
zemědělství pracuje 75 občanů, jejich průměrný
věk je 39 let. JZD má dostatečný strojový park k
zvládnutí všech polních prací a tohoto také v
plné míře využívá. Sklizeň obilovin byla
provedena převážně kombajnovou sklizní,
pokud tomu počasí dovolovalo. Velmi dobře se
osvědčilo umělé dosoušení pícnin při nestálém
počasí. O výsledcích produkce a nákupu
zemědělských produktů musím říci, že takových
výsledků jako letos nebylo docíleno ve zdejší
obci za posledních 14 let. Plán veškerých
zemědělských plodin byl nejen splněn, ale u
některých vysoko překročen.
Stav skotu u JZD 328 kusů z toho 128 krav, stav
prasat 70 kusů, z toho 15 prasnic, stav slepic
560 kusů. Průměrná dojivost na 1 krávu 2153
litrů, snůška vajec na 1 slepici 129,5 kusu,
přírůstek u telat 0,45 kg, mladého dobytka 0,40
kg a v žíru 0,71 kg, u prasat byl průměrný
přírůstek 0,35 kg. Nepříznivě se projevovalo po
celý rok poměrně vysoké procento uhynutí
narozených telat a selat. Ze 113 narozených telat
uhynulo 34 kusů, ze 178 narozených selat
uhynulo 56 kusů.
Záhumenky byly obdělávány na společných
honech a plodiny byly rozdělovány podle
průměrných výnosů JZD.
Dnem 31. prosince
1963 byla celá výměra JZD včleněna do
hospodářské farmy ČSSS v Č.Heršláku, takže

Zlatá svatba je velmi výjimečnou, překrásnou
životní událostí celé rodiny a především
manželského páru-oslavenců! Zlatá svatba se
neslaví v rodině každý rok (a považte, za život ji
můžete oslavit nanejvýš jedenkrát!)

Dne 7.října 1967 si manželé
Jarmila a Henrich Lendackých
ve vyšebrodském kostele řekli své „ANO“. Po
padesáti letech na společné pouti životem
oslavili 7.října 2017 v kostele Sv.Michaela v
Horním Dvořišti zlatou svatbu.
Cesty manželství jsou leckdy hrbolaté a
nevyzpytatelné, vy jste ale jízdu prvních
padesáti let zvládli. Gratulujeme a přejeme, ať
vám slunce svítí i na další společné cestě
životem!
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tímto dnem přestává JZD samostatně
hospodařiti. Budiž představenstvu JZD přičteno
k dobru, že ač přestává samostatně hospodařiti,
přece zajistilo dostatečné zásoby krmiv pro chov
dobytka v příštím roce.

zjistiti, že jsou to občané, kteří svého času u nás
žili nebo jejich příbuzní či potomci. Nechybělo
také mnohdy okázalé fotografování některých
obytných budov, nýbrž i prázdných míst, která
zůstala po demolici těch kterých dlouhou dobu
neobydlených budov.
Mám-li hodnotit plnění úkolů obce ve sběru
odpadových surovin musím hned v úvodu říci,
že v tomto směru bylo dosaženo mimořádných
výsledků, jak vidno z přehledu.

Výstavba obce
Byla dokončena generální oprava domku č. p.
140 a rozšířeno veřejné osvětlení. Ve 2.pololetí
byla dokončena stavba 2 bytových jednotek v H.
Dvořišti, čímž bylo odpomoženo bytové tísni,
neb v těchto jednotkách nalezlo příjemné
ubytování celkem 18 rodin. Nebyla však
dořešena oprava 2 železničních přejezdů, které
během let a vlivem počasí se staly
nepřejízdnými, a proto byl přejezd přes ně
zakázán. Ani k vyřešení tíživých problémů pitné
vody nedošlo, ač tím trpí obyvatelstvo jak v
H.Dvořišti, tak i v Č. Heršláku.

textil
papír
barevné kovy
železný šrot
kosti

úkol
1400kg
5300kg
329kg
15000kg
297kg

splněno
2041kg
8600kg
658kg
17130kg
220kg

Povětrnost
Zima 1962-1963 byla velmi mírná a také brzo
skončila. Jarní měsíce poměrně teplé a místy
také deštivé, což mělo velmi příznivý vliv na
úrodu. Příjemné léto a slušně vydařený podzim
přispěl velkou měrou ke včasné sklizni úrody.
Sníh na podzim napadl až před vánočními
svátky, takže se dá očekávati mírná zima.

Životní úroveň
V obci spravuje maloobchodní prodej LSD
Jednota a to 2mi prodejnami smíšeným zbožím,
masnou a 2mi pohostinstvími. Celkový obrat u
těchto prodejen činil za běžný rok přes 3 000
000 Kčs, to znamená, že při průměrném počtu
obyvatel včetně příslušníků PS útvaru a dětí
činil obrat na 1 osobu cca 4200 Kčs, které byly
vydány hlavně za potraviny. Počet vlastníků aut
se nezměnil, motocykly vlastní dvě třetiny rodin
a počet televisorů stoupl o 37 kusů, takže ke
konci roku je v držení zdejších občanů 91
televisorů. Uvážíme-li, že cena jednoho se
pohybuje kolem 4000-5000 Kčs, to znamená, že
občané vydali v tomto roce jenom za televisory
150-185 000 Kčs.

Zdroj OÚ HD

Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven na čtvrtek 02.11.2017
v 17:00 hod. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště 382
93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887tel.380747912, 6x v
roce a je bezplatně dodáván do všech domácností,
nákladem 200 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 19945

Provozovny místního hospodářství
Počet provozoven místního hospodářství se
letos nezměnil. Celkem v nich pracuje 5
pracovníků, kteří provádějí tyto práce mimo
svou normální pracovní dobu. Pociťován je
nedostatek provozovny dámského krejčovství.

Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky,
popř. připomínky odevzdejte, prosím, v kanceláři
Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mail:
obecnizpravodaj@email.cz,

Uzávěrka 6. čísla v r. 2017 : 15. 12. 2017

Turistický ruch
V posledním čtvrtletí tohoto roku byl uvolněn
turistický ruch se sousedním Rakouskem, jakož
i s celým západním světem, kde je možno za
poplatek obdržeti vstupní visum na hranicích.
Hned v prvních dnech po uvolnění a hlavně ve
dnech 1. a 2. listopadu objevili se v obci první
návštěvníci z Rakouska i západního Německa.
Pokud jsem s nimi přišel do styku mohl jsem
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Návrh železničního jízdního řádu
pro období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 - aktualizovaná verze
po projednání s objednateli a dopravci
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ŽIVÝ
BETLÉM
Staňte se na malou chvíli poutníky
a připomeňte si s námi zrození Ježíška
uprostřed kouzelné atmosféry vánočních svátků...

Kdy: 17. prosinec 2017 v 17:00 hod
Kde: náves Horní Dvořiště
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