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Vážení spoluobčané,

čas letních radovánek se pomalu blíží ke svému konci, ale září nám, doufejme, nachystá
krásné babí léto, které nás může pozitivně nabít na přicházející podzim. Ať už příroda
bude působit přívětivě nebo ne, zkusme se alespoň my naladit na stejnou notu mezi sebou.
Když se to povede, nebude krásný jen podzim, ale celý rok. Přejeme Vám, aby nastávající
období bylo naplněno pohodou a vzájemným porozuměním všech
spoluobčanů. Se začátkem školního roku bychom chtěli popřát
správné vykročení všem učitelům a dítkám školou povinným - bezva
spolužáky, třídní kolektiv, žádné stresy, abyste ve zdraví prošli
školním rokem společně v pohodě. Přejeme krásný barevný podzim.
Usnesení č. 15
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní
Dvořiště
ze dne 23.8.2012
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
 opravu obecní komunikace k prvnímu mostu,
kterou provede firma SaM silnice a mosty a.s.,
závod České Budějovice
 rozpočtovou změnu č. 4/2012 a č. 5/2012
 žádost firmy Starnet, s.r.o. za předpokladu, že
bude s umístěním stožáru s anténami souhlasit

provozovatel vodárny ČeVak a. s., a že firma
Starnet, s.r.o. bude obci platit 3000,- Kč/měsíčně a
nájemné + energie s tím spojené
2.Zastupitelstvo obce bere na vědomí
 informaci o nutnosti opravy vodovodního řadu
(vodovodní přípojky) pro dům č.p. 72, 73 a 74
v ulici Česká
 informace o vyhlášení voleb do zastupitelstev
krajů
 informaci o dokončení stavebních prací ve škole
 informaci o plánované kontrole z Krajského
úřadu
 informaci
o
konání
příštího
zasedání
zastupitelstva obce

Informace o vyhlášení voleb do zastupitelstev
krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek
12. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu
13. října 2012 od 08.00 hod. do 14.00 hod..
Volební okrsek pro občany obce byl stanoven na
OÚ Horní Dvořiště – obřadní místnost.

Závěrečný účet obce za r. 2011
Dne 10. 12. 2010 schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na rok 2011 ve výši:
Schválené příjmy na r. 2011 = 5 122 100 Kč
Schválené výdaje na r. 2011 = 5 122 100 Kč
Během roku 2011 došlo k 10 změnám rozpočtu.
Upravený rozpočet byl schválen takto:
Schválený Upravený
rozpočet na rozpočet r.2011 v
r.2011 v Kč Kč
Příjmy

5.122.000

6.593.332

Výdaje

4.982.000

6.724.506

Financování* -140.000
131.174
*(krytí schodku rozpočtu z výsledků let minul.)
Změny rozpočtu vyvolaly změny v oblasti
přijatých grantů a dotací. Obec obdržela příslib
dotace z EU na akci „Obnova křížové cesty
Horní Dvořiště“, tuto předfinancovala z úvěru od
banky.
Příjmy se pro obec vyvíjely příznivě. Oproti
schválenému rozpočtu byly vyšší o 1 168 494 Kč
tj. cca o 18 %. Jednotlivé druhy příjmů jsou
podrobněji členěny na daňové (sdílené daně,
místní poplatky, správní poplatky, daň z
nemovitostí a ostatní), nedaňové (vlastní čin.,
pronájem
pozemků,
pronájem
ostatních
nemovitostí, příjmy z pronájmu movitých věcí,
příjmy z úroků, příjmy z dividend, přijaté sankč.
platby, přijaté neinvestiční dary) a kapitálové
(příjmy z prodeje ost. nemovitostí). Jedná se o
prodej hospodářského příslušenství fary včetně
stavebního pozemku. Prodej byl schválen
zastupitelstvem obce v roce 2010.
Výdaje celkem v Kč
Položky Skutečnost Rozpočet
schválený
Běžné
výdaje

5.512.363

4.982.000

Rozpočet
upravený
5.770.571

Kapitálo
vé
výdaje
Výdaje
celkem

685.296

0

685.798

6.197.659

4.982.000

6.456.369

Nárůst výdajů v základní a mateřské škole je dán
financováním výdajů dotace EU školám, druhou
zálohu obec obdržela až v roce 2012. Nárůst ve
stravování je dán úhradou ztráty příspěvkové
organizace, která vznikla především ubýváním
strávníků. Nárůst u kultury je dán získáním grantu
na rožmberský dětský den a financováním výdajů s
tím spojených. U hasičů je nárůst způsoben rovněž
získáním grantu a tím financováním zvýšených
výdajů. U veřejné zeleně je nárůst způsoben
především přijetím nového pracovníka (na veřejně
prospěšné práce z dotace od úřadu práce).
U kapitálových výdajů se jedná o vybudování nové
lesní cesty v porostu Svatomírov za 190 933 Kč a
obnovu křížové cesty Horní Dvořiště za 422 663
Kč.
Uhrazené splátky úvěrů od ČS, a.s. na nákup domu
čp. 26 (obecní úřad). Nově přijatý úvěr je od
Obchodní banky na předfinancování akce Obnova
křížové cesty Horní Dvořiště (dotace z EU).
Krátkodobě půjčené prostředky jsou využití
kontokorentu (k 31.12.2011 obec kontokorent
nečerpala).
Výsledky hospodaření v letech 2004 – 2011
rok
Příjmy v
Výdaje v
hospodářsk
Kč
Kč
ý výsledek
2004
13.433.367 14.739.622
-1.306.255
2005
5.264.940
5.268.744
-3.804
2006
5.622.071
6.095.329
-473.258
2007
6.140.483
6.012.541
127.942
2008
7.287.438
6.093.852
1.193.631
2009
5.824.358
6.718.724
-894.366
2010
7.071.664
6.855.526
216.138
2011
6.066.485
6.197.659
131.174
Rozpočtové hospodaření obce v roce 2011 skončilo
schodkem hospodaření ve výši -131.174 Kč.
Oganizace 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
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Hospodaření k 31. 12. 2011 v Kč
Základní škola T. G. Masaryka
a Mateřská škola Horní Dvořiště
Výnosy k 31. 12. 2011
Náklady k 31. 12. 2011
Hospodářský výsledek k 31. 12.
2011

která je přílohou Závěrečného účtu obce Horní
Dvořiště. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu
hospodaření byly odstraněny.

2.ročník-sjezd Vltavy

3.532.762,63
Léto budiž pochváleno! To letošní začalo krásným
3.596.243,63
-63.481,00

Závodní kuchyně Horní Dvořiště, příspěvková
organizace
Výnosy k 31. 12. 2011
Náklady k 31. 12. 2011
Hospodář. výsledek k 31.12.2011

1.082.287,96
1.066.034,10
16.253,86

Úvěry, půjčky, finanční výpomoci
V roce 2009 obec neuzavřela žádnou smlouvu o
úvěru, půjčce či finanční výpomoci. V současné
době má obec úvěr od České spořitelny, a. s. na
koupi domu čp. 26 (stav k 31. 12.2011 – 27 200,Kč). Úvěr obec splácí pravidelně a bez problémů.
Úvěr bude zaplacen v roce 2012. V říjnu 2008
pořídila obec na základě leasingové smlouvy
osobní automobil Škoda Octavia. Leasing bude
uhrazen v září 2013. V roce 2011 obec uzavřela
úvěrovou smlouvu s bankou na účelový úvěr
(předfinancování akce obnova křížové cesty).
Úvěr byl čerpán ve výši 303 840.00 Kč a je
splatný v červnu 2013. Obec rovněž uzavřela s
obchodní bankou smlouvu o krátkodobém úvěru
(kontokorentu) u obchodní banky s možným
přečerpáním do 200 000 tis. Kč.

počasím a prodlouženým víkendem. Dne 5.července
jsme ráno nafoukali rafty a přesunuli se do Vyššího
Brodu. To jsme ještě netušili, co všechno nás čeká!
Prodloužený víkend způsobil doslova nával všech
možných lodí, raftů, kajaků člunů.. na řece Vltavě.
Opravdu to byla „dálnice“. No, ale my jsme dobrá
parta a náladu jsme si nenechali vzít. Zvesela jsme

Přezkum hospodaření
Přezkum hospodaření obce byl proveden ve
dnech 14.5.2012, na základě zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí. Přezkoumání vykonali kontroloři Krajského
úřadu
Jihočeského
kraje.
Zjištění
z
jednorázového přezkoumání hospodaření obce
Horní Dvořiště za rok 2011 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.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 2011,

nasedli do tří raftů a vydali jsme se do vln Vltavy.
Naloďování letos proběhlo bez problémů, ale kvůli
laškování s okolo projíždějícími námořníky spadla z
raftu Hermínka, kterou jsme společnými silami
zachránili a vrátili zpět. Jezy a ostatní nástrahy
sjezdu Vltavy jsme zvládli bez další „ztráty
kytičky“. Velké poděkování patří doprovodným
vozidlům a jejich posádkám. Připravili pro nás
občerstvení – koblížky Víznerů a sekaná Vaňků
všem moooc chutnaly a přišly k chuti. Ještě jednou
díky! Naše zabezpečení sjezdu Vltavy je na dobré
úrovni, ale na moraváky, kteří vozí soudek piva i s
chlazením v autě, nemáme! Ale domluvili jsme se s
nimi a pár pivíček od nich zakoupili. V Rožmberku
jsme poseděli v Rybářské baště a hurá domů. A na
závěr heslo letošního sjezdu:- „Jiťo, šroubuj!!“-
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účastníci akce ví, o čem je řeč. Pro velký úspěch
chceme akci zopakovat 7.9., snad to vyjde, jinak
AHOJ zase příští léto.

Skalka je už zase vidět!
Naše popíchnutí v minulém čísle směrované k
naší omladině nepadlo na úrodnou půdu. Skalku
nikdo neupravil tak, aby se tam v létě daly dělat
ohně, nebo jen tak posedět. Už jsme se na to
nemohli dívat a tak 18.srpna se nás, pár členů
sdružení Dvořišťan, domluvilo a sešlo se
odpoledne „U Skalky!. Dva křovinořezy a pár
ženských, co uměj vzít za práci se vrhly na
zarostlou Skalku. Za 40 minut hotovo! Pro
mládež asi velká ztráta času! Sezení ze dřeva,
které jsme tam v loňském roce instalovali
uživatelé prostor u Skalky spálili, takže nové vám
tam už dávat nebudeme. Prostě budete muset
sedět na zemi. A je dobře, že jakmile jste zjistili,
že je Skalka zase upravená, už se tam zase
scházíte. Snažte se tam alespoň udržet pořádek a
jestli ne vy mladí, tak my ji určitě za rok zase
upravíme.

Porota byla sestavena z mužské části skupiny a
neměla lehkého rozhodování. Vzorky byly
přijímány anonymně, byla jim přidělena čísla a tak
bylo nutné, aby hodnotící všechny vzorky nejen
shlédli, ale i ochutnali. Někteří nic nesnídali ani
druhý den ráno.Do soutěže petanque se tento rok
přihlásilo 11 družstev, jimž byl přidělen specifický
název tak, aby vystihoval oba soutěžící. Například
uvádím některé Hačava, Nemocnice ČB, Pražáci,
Hušno, Směska Vynos atp… Během celého
odpoledne soutěžily dvě skupiny systémem „každý
s každým“. Některá kola byla obzvlášť napínavá, v

Soutěž o nejlepší koláč a soutěž v petanque
Dne 25.8.2012 se v Horním Dvořišti konal již
druhý ročník soutěže o nejlepší koláč a taktéž
druhý ročník soutěže dvojic v petanque.
Do první soutěže se přihlásilo celkem 13 vzorků
různých velikostí, chutí a barev. Vyhlašovány
byly dvě kategorie, které ctily vlastní velikost
dodaného vzorku. První kategorii „velké koláče“
se svým kynutým koláčem zdobeným tvarohem,

některých okamžicích se dokonce skandující
obecenstvo přidávalo k jednomu či druhému
družstvu, aby předalo soutěžícím tu správnou
energii. Jasným vítězem celého utkání se stalo
družstvo „Pražáků“ a tak pohár pro vítěze poputuje
na Albertov do hlavního města.
Závěr odpoledne byl zakončen slavnostním
vyhlášením vítězů a předáním hodnotných cen,
které poskytli sponzoři této akce, kterým bychom
rádi touto cestou poděkovali. Velký dík patří tedy
nejen těmto sponzorům (Balkar Kia České
Budějovice, Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra a dalším), ale i všem účastníkům za jejich
účast a hlavně milou a veselou společnost.

Pozvánka na kulturní akce
29.9. = Koncert v kostele
mákem, povidly a mandlemi vyhrála Jindřiška
Nosková. Druhé místo obsadila loňská vítězka
Martina Víznerová a třetí obsadil „přespolní –
pražský“ vzorek Yvon Bratánkové. V kategorii
„malých koláčů“ se na prvním místě jednohlasně
umístila Helena Nosková z Dasného. Koláčky
Jitky Houskové byly umístěny na druhou příčku a
diplom za třetí místo převzala Růžena Vyoralová.
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Blahopřejeme k narozeninám

Inzerce v Obecním zpravodaji Horňáček

v červenci:
Lexová Růžena

93 let (* 8.7.)

Korch František

60 let (*24.7.)

Pokud máte zájem o inzerci v našem Obecním
zpravodaji je to možné, pokud pošlete svou
objednávku e-mailem na
adresu:obecnizpravodaj@email.cz Pro otištění
inzerátu ve zpravodaji potřebujete vědět:

v srpnu:
Huber Bohumír

65 let (* 4.8.)

Kouba František

75 let (*27.8.)

Všem jubilantům upřímně přejeme pevné zdraví
a hodně elánu do dalších let !!!

Blahopřejeme k sňatku
Své „ANO“ si řekli dne 21.7.2012 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v
Horním Dvořišti
Sandra Mihaliková a Radek Vosika.
Na společné cestě životem Vám oběma ze srdce
přejeme hodně štěstí, lásky, vzájemného
porozumění, tolerance. Ať se Vám vyplní vaše
přání a sny...

 příjem inzerátu je možný vždy do 20. v
kalendářním měsíci, pokud jej chcete zveřejnit v
témž měsíci, ve kterém je inzerát zaslán. Náš
zpravodaj vychází každý sudý měsíc, tj. 6x v roce v
nákladu 200 výtisků. Následující číslo vyjde v říjnu
2012. Rozsah Zpravodaje je zpravidla 8-10 stran
A4 a je určen pro občany obcí Horní Dvořiště a
Český Heršlák. Zpravodaj je dále archivován na
webových stránkách obce www.hornidvoriste.cz v
sekci Obecní zpravodaj.
 je vhodné poslat inzerát (textovou podobu nebo
grafické zpracování) v elektronické podobě na email. Elektronické předání inzerátu výrazně
usnadňuje další zpracování při tvorbě zpravodaje,
snižuje riziko chyb a neúmyslných omylů, které
mohou nastat při přepisování.
 s textem inzerátu pošlete jednoduchou
objednávku - uvedete své iniciály/název firmy,
adresu, jaký rozměr inzerátu objednáváte = v jaké
ceně si přejete inzerát uveřejnit (uvádějte vždy
shodně s ceníkem inzerce, který je uveden dále), ve
kterém měsíci si přejete inzerát zveřejnit a zda si
přejete opakované zveřejnění. V případě, že se
jedná o firemní objednávku, připojte fakturační
údaje (IČ, DIČ). Uveďte na sebe kontakt: e-mail,
telefon.
 po zveřejnění inzerátu obdržíte fakturu
vystavenou Obecním úřadem v Horním Dvořišti a
jeden výtisk zpravodaje ke kontrole otištěného
inzerátu.
Ceník inzerce:
A4 = 600,- Kč / vydání
A5 /na šířku/ = 300,- Kč / vydání
A6 = 180,- Kč / vydání
Při opakovaném vydání – min. 3 cykly 15% sleva z
výše uvedené ceny.
Velikost textu není přesně dodržena, počítá se s okraji,
hlavičkou ad.. Ceny inzerce jsou zde uvedeny včetně
DPH. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
emailu: obecnizpravodaj@email.cz
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Historické události v obci
Horní Dvořiště a návrat T.G.Masaryka do
vlasti
Pavel Mörtl
Pokračování z č.2/2012

Četní oficiální hosté očekávali 20.prosince
dopoledne prezidentův příjezd a mezi nim byl i
Masarykův
syn
Jan,
pozdější
ministr
zahraničních věcí. Mladého Masaryka vzal s
sebou na uvítání ministr železnic Dr.Isidor
Zahradník – zvláštní postava našich dějin. Tento
katolický kněz totiž 28. října 1918 v Praze již v
11 hodin dopoledne první řečnil u sochy sv.
Václava ke shromážděnému lidu a poté se vydal
na hlavní pražské nádraží. Tam se nechal ohlásit
u přednosty a nadiktoval dálnopisnou depeši do
všech železničních stanic v Čechách. Text
oznamoval, že vznikla Československá republika,
což bylo ve skutečnosti oficiálně vyhlášeno až
týž den navečer., respektive druhý den ráno.
Zahradník byl ministrem dopravy jen sedm
měsíců, přestoupil na pravoslaví a v roce 1924 v
Praze zemřel. Z celé suity pražských
představitelů, vítajících Masaryka stojí za zmínku
také Dr.Emil Franke, tehdy ministr pošt a
telegrafů. Tento obratný politik dokázal být ve
všech meziválečných československých vládách
ministrem něčeho – naposledy v září 1938 jako
ministr školství otvíral v Kaplici novou českou
obecnou a měšťanskou školu.
Z představitelů politického okresu Kaplice se
Masarykova přivítání zúčastnil Josef Sklenář,
předseda Národního výboru v Kaplici (byl
prvním, kdo v Kaplici vyvěsil po 28. říjnu
červenobílou národní vlajku – pozn. autora).
Sklenář také podal Masarykovi tradiční chléb se
solí. Okresní hejtman dr. Beno Kaskeline jako
představitel československé politické správy na
Kaplicku byl jediným z místních činitelů, který
mohl pronést souvislejší uvítací řeč, jejíž část
přednesl v angličtině. Kaskeline měl za sebou
nepříjemný zážitek s německými odbojníky.
Když se totiž dostavil v listopadu do Kaplice, aby
převzal okresní úřad od německého okresního
hejtmana Schöbela, tento mu odmítl úřad předat a
nechal Kaskeliniho na čas internovat v Linci.
Během uvítacího ceremoniálu a četných projevů
zazněly poprvé v historii v Horním Dvořišti
(správněji v Českém Heršláku) hymny Francie,
V.Británie a Itálie. Když prezident, poprvé v
životě, přehlížel čestnou setninu sokolského II.

pluku Stráže svobody, zněly v okolí stanice tóny
naší národní hymny. Podle jedné verze hymnu hráli
Sokolové z Č.Budějovic, podle druhé vojenská
hudba, která patřila k 29. pěšímu pluku (jde ještě o
rakousko-uherské označení útvaru – pozn.autora),
kterou řídil podpraporčík Hajšman. Nepodařilo se
mi zjistit, která z kapel přijala na sebe úkol hrát
hymny spojenců. Soudím, že notové záznamy
těchto děl nebyly zcela jistě tenkrát na trhu běžné a
nacvičit je nebyl asi snadný úkol.

Prezident Masaryk odjel z H.Dvořiště do
Českých Budějovic, kde za hustého sněžení jej
očekávalo množství občanů a vojska. Vykonal
návštěvu na českobudějovické radnici a přespal
ve svém vagóně, aby následujícího dne přes
Tábor (odtud jsou také známé snímky, které
mnozí omylem zaměňují právě s Horním
Dvořištěm – pozn. autora) dorazil do Prahy.
PŘIJĎTE SI PROTÁHNOUT SVÉ TĚLO !!!
CVIČÍME PODLE
ZUMBA DVD A TO
KAŽDÉ PONDĚLÍ A
ČTVRTEK OD 19:00
HODIN VE „FITKU“
VEDLE POŠTY

Nechte se unášet v rytmu latinskoamerické
hudby a pojďte se s námi příjemně pobavit a
odreagovat! Stačí, když si sebou vezmete
přezůvky, pohodlné oblečení, pití a dobrou
náladu!!!!!
Vstupné 20,- Kč na osobu
Změna provozní doby prodejny Jednota v
Horním Dvořišti
Od 1.9.2012 dochází ke změně otevírací doby v

prodejně Jednota takto:
Pondělí

7-12 h. 13-16:30 h. /beze změny/

Úterý

7-12 h 13-16:30 h./změna/

Středa

7-12 h odpoledne zavřeno

Čtvrtek

7-12 h 13-16:30 h. /beze změny/

Pátek

7-12 h 13-16:30 h. /beze změny/

Sobota

7-10 h
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/beze změny/

Něco málo k zamyšlení
Takové malé pošťouchnutí. Možná bychom jej
někdy potřebovali. Posuďte:

černo, šedivo, a když si usmyslí, že nehrajeme fér,
přesto, že jsme na něm závislí, řekne jen: „ teď běž
z kola ven... „

Lidové pranostiky na měsíc září a říjen

Každý,Někdo,Kdokoliv a Nikdo
Tuto práci může vykonat každý, někdo, kdokoliv
a nikdo. Byl jeden sbor a v něm čtyři sloužící.
Jmenovali se Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo.
Jednoho dne bylo potřeba splnit důležitý úkol a
Každý si byl jistý, že to Někdo udělá. Mohl to
udělat Každý, ale Nikdo to neudělal. Někdo se
rozčílil, protože to přece byla práce pro Každého.
Každý si myslel, že to může udělat Kdokoliv.
Nikdo si neuvědomil, že to Každý nevykoná.
Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo
neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv.

************************************
Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi
chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než
mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto,
že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení.
***************************************
Život sám si s námi hraje, hrajeme hru na život,
nedá nám pravidla a jak čas zraje, není jen bílo,

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro
víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho
větrů.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Teplý říjen - studený listopad.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně
studený.Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

ROZPIS DOMÁCÍCH MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ – Podzim 2012/13
SOKOL HORNÍ DVOŘIŠTĚ
DATUM
18. srpna (sobota)
25. srpna (sobota)
5. září (středa)
6. září (čtvrtek)
8. září (sobota)
8. září (sobota)
15. září (sobota)
15. září (sobota)
29. září (sobota)
29. září (sobota)
13. října (sobota)
13. října (sobota)
27. října (sobota)
27. října (sobota)

VÝKOP
17:00 hodin
13:30 hodin
17:00 hodin
17:30 hodin
11:00 hodin
13:30 hodin
10:30 hodin
13:00 hodin
10:30 hodin
13:00 hodin
10:00 hodin
12:30 hodin
09:30 hodin
12:00 hodin

KDO
SOUPEŘ
muži VLTAVA „B“ (Loučovice)
muži VYŠŠÍ BROD „B“
muži ČERNÁ V POŠUMAVÍ
st. žáci VYŠŠÍ BROD
st. žáci HORNÍ PLANÁ
muži ROŽMBERK
st. žáci NOVÁ VES/BRLOH
muži ROMO Český Krumlov
st. žáci VLTAVA (Loučovice)
muži PŘÍDOLÍ „B“
st. žáci ČERNÁ V POŠUMAVÍ
muži HORNÍ PLANÁ „B“
st. žáci FRYMBURK
muži BENEŠOV NAD ČERNOU

POZNÁMKA
Český pohár 1. kolo
1. kolo OSM
Český pohár 2. kolo
1. kolo OPst.Ž
3. kolo OPst.Ž
3. kolo OSM
4. kolo OPst.Ž
4. kolo OSM
6. kolo OPst.Ž
6. kolo OSM
8. kolo OPst.Ž
8. kolo OSM
10. kolo OPst.Ž
10. kolo OSM

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven na 18.10.2012 v
17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Všichni občané jsou srdečně zváni.
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