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Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny pomalu končí. Zůstávají čerstvé vzpomínky na dovolenou a očekávání, že snad i
podzimní dny budou příjemné a vlídné. Letošní mimořádně teplé léto přineslo jen málo propršených dní.
Sucho se tak stalo problémem – lesní požáry, v řekách je minimum vody, postupně začínají vadnout i
rostliny. Člověk je ale moc krátký na to, aby mohl ovládat počasí. Počasí ovládá naštěstí matka příroda a
vůbec ji nezajímá, že je někomu zima nebo příliš teplo. Zřídkakdy se stane, že potkáme někoho, kdo je
se vším spokojen! Počasí neovlivníme, ale jestliže nás něco trápí, musíme se tomu postavit a vyřešit to.
Pravdou je, že vše, co nás trápí, nás také nutí a povzbuzuje k novému poznání, k novým řešením, novým
postojům, a tedy o kousek výš. Problémy jsou nástrojem na zpevnění našich základů. Když bereme
konfliktní situace jako příležitost k rozvoji, přestaneme z nich pociťovat úzkost a začneme je s
nadhledem očekávat. Změnou našeho postoje se totiž v našich očích může zcela změnit situace, přestože
zůstává stejná jako dřív. Přejme si tedy krásný zbytek léta, barevný podzim a oázu klidu uprostřed
vířícího písku života.
 prodej pozemku parc. č. 267/7 v k.ú. Český
Heršlák o výměře 98 m2 (zahrada) za 40
Kč/m2 + náklady za poplatek na katastrálním
úřadě manželům Janu a Růženě Pečenkovým

Usnesení č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 25.6. 2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 rozpočtový výhled obce na období 2016-2019
 protokol o účetní závěrce obce k 31. 12. 2014
2.2. rozpočtové opatření č. 7/2015, č. 8/2015,
 prodej pozemku parc. č. 2604/5 v k.ú. Horní
9/2015 a č. 10/2015 2.3.
Dvořiště o výměře 241 m2 (ostatní plocha) za
10 Kč/m2 + náklady za poplatek na  informaci o vypůjčení části pozemku parc. č.
1045/1 v k.ú. Horní Dvořiště o výměře cca.
katastrálním úřadě panu Petrovi Houdkovi
1107 m2 na provozování letních dětských
 prodej části pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Horní
táborů (pozemek u „Vlků“) Českému svazu
Dvořiště o výměře cca. 150 m2 (max.) (ostatní
ochránců přírody, ZO Vyšší Brod do konce
plocha) za 10 Kč/m2 + náklady na
roku 2018 a dále souhlasí se stavebními
vypracování GP a poplatky na katastrálním
úpravami stávající stavby na předmětném
úřadě manželům Zdeňkovi a Aleně
pozemku
Keményovým
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 informaci
o
závěrečném
účtu
DSO
Vyšebrodsko za rok 2014
 informaci o narovnání majetkoprávních
vztahů (pozemků) pod komunikacemi mezi JČ
krajem a obcí Horní Dvořiště
 informaci o termínu příštího zasedání
zastupitelstva obce

zápis do katastru nemovitostí, havárie v tělocvičně
základní školy (odvodnění, izolace kolem budovy,
oprava podlahy a sanace zdiva).
Příjmy se pro obec vyvíjely příznivě. Oproti
schválenému rozpočtu byly vyšší o 2.371.914,32
Kč tj.cca o 37 %. Nárůst u příjmů byl způsoben
vyššími daňovými příjmy (o cca 928 tis.Kč) a
nárůstem vlastních příjmů (o cca 1.230 tis. Kč).
Jedná se především o tržby za prodané dřevo z
Zastupitelstvo obce :
 přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků obecních lesů. Nárůst u dotací (120 tis. Kč) byl
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání obdržením dotace z POV na dokončení akce
hospodaření obce za rok 2014 ze dne 30. 04. Výměna oken a vchodových dveří v základní
škole.
2015
 projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok
2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním Výdaje (po konsolidaci) celkem v Kč
Položky skutečnost
Rozpočet Rozpočet
hospodařením, a to bez výhrad
schválený upravený
 souhlasí s provozováním střelnice do konce
7.728.998 6.074.996 8.125.856
roku 2015 na části pozemku parc. č. 2075 v Běžné
k.ú. Horní Dvořiště o výměře cca. 11040 m2 a výdaje
1.439.290
240.000 1.439.806
doporučuje starostovi obce uzavřít s firmou Kapitálov
é výdaje
DIANA Horní Dvořiště, spol. s.r.o., IČ
Výdaje
9.168.288 6.314.996 9.565.662
60851180 nájemní smlouvu dle předem celkem
dohodnutých podmínek a za nabídnutou cenu
 souhlasí s nákupem nového traktůrku na sečení
trávy v max. výši 120 000,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostu obce, aby předmětný nákup
Úvěry, půjčky, finanční výpomoci
zajistil dle platné směrnice č. 01/2014 pro 
v roce 2013 obec uzavřela Smlouvu o úvěru
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č. 1349/13/5635 s ČSOB ve výši 550 tis. Kč na
pořízení nového obecního traktoru včetně
příslušenství, splatnost do 25.10.2018. Jiné
smlouvy o půjčkách či finančních výpomocích
obec neuzavřela. Úvěr je řádně splácen. Zůstatek
úvěru k 31.12.2014 činil 421.662 Kč

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 Kč
a splatný v červnu 2013 (nebo do 15 dnů ode dne
obdržení dotace). Úvěr od ČSOB ohledně
předfinancování akce „Obnova křížové cesty“
obec v květnu 2013 splatila v plné výši.

v říjnu 2008 pořídila obec na základě
leasingové smlouvy osobní automobil Škoda
Octavia. Leasing byl plně uhrazen v září 2013.

obec v roce 2011 uzavřela s Obchodní
bankou
smlouvu
o
krátkodobém
úvěru
(kontokorentu)
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, tj.
200.000 Kč. K 31.12.2014 obec kontokorent
nečerpala.

Závěrečný účet obce H. Dvořiště za rok 2014
Dne 21. 11. 2013 schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na rok 2014 ve výši:
Schválené příjmy na r.2014
6.425.000 Kč
Schválené výdaje na r.2014
6.314.996 Kč
Schválené financování r.2014
110.004 Kč
Návrh rozpočtu obce na r.2014 byl vyvěšen na úřední
desce a elektronické úřední desce dne 1.11.2013 a
sejmut dne 19.11.2013. Rozpočet byl usnesením
zastupitelstva obce č.24 ze dne 21.11.2013 schválen
jako přebytkový. Během roku 2014 došlo k 16-ti
změnám rozpočtu. Upravený rozpočet byl schválen
takto:

Příjmy
Výdaje
Financování

Schválený
rozpočet
na r. 2014
v Kč
6.425.000
6.314.996
110.004

Upravený
rozpočet
r. 2014 v Kč
8.862.347,27
9.565.662,48
703.315,21

Změny rozpočtu vyvolal nárůst příjmů a výdajů v
oblasti přijatých grantů a dotací, těžba v obecních
lesích, zaměřování obecního majetku (lesů) pro
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Organizace zřizované obcí
Obec Horní Dvořiště je zřizovatelem dvou Výsledkem plnění rozpočtu za rok 2014 byla ztráta
příspěvkových organizací: Základní škola hospodaření ve výši 371.374 Kč.
T.G.Masaryka a Mateřská škola H.Dvořiště a
Závodní kuchyně H.Dvořiště, p.o.
Porovnání příjmů a výdajů
v letech 2006-2014 v Kč
Základní škola T.G.Masaryka
2006
2007
2008
a Mateřská škola Horní Dvořiště
Příjmy
5.622.071
6.140.483
7.287.438
Hospodaření k 31. 12. 2014 v Kč
Výdaje
6.095.329
6.012.541
6.093.852
Výnosy k 31. 12. 2014
3.157.190,39
Náklady k 31. 12. 2014
3.259.284,30
2009
2010
2011
Hospodářský výsledek k
-107.168,91
Příjmy
5.824.358
7.071.664
6.066.485
31. 12. 2014
Výdaje
6.718.724
6.855.526
6.197.659
Příspěvková organizace obce základní škola
skončila s výsledkem hospodaření ztráta ve výši
2012
2013
2014
107.168,91 Kč. Ztráta byla uhrazena z rezervního Příjmy
6.611.032
9.392.586
8.796.914
fondu do výše jeho zůstatku. Účetní závěrka Výdaje
6.749.498
7.592.755
9.168.288
schválena zastupitelstvem obce č. 4 dne 5.3.2015.
Vývoj příjmů i výdajů je stabilní. Výkyvy v
Závodní kuchyně Horní Dvořiště,
příjmech v roce 2008 a 2010 jsou způsobeny
příspěvková organizace
obdržením dotací a grantů, v roce 2013 a 2014 pak
Hospodaření k 31.12. 2014 v KČ
vyšší těžbou v obecních lesích. Vyšší výdaje v roce
Výnosy k 31. 12. 2014
923.099,45
2014 jsou způsobeny realizací akcí – oprava
Náklady k 31. 12. 2014
952.892,77
bytových domů a základní školy.
Hospodářský výsledek
- 29.793,32
k 31. 12. 2014
Příspěvková organizace závodní kuchyně skončila
Přezkum hospodaření
hospodaření ztrátou ve výši 29.793,32 Kč. Ztráta Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech
bude příspěvkové organizaci uhrazena z rozpočtu 25.9.2014 a 30.4.2015, na základě zákona
obce. Účetní závěrka schválena zastupitelstvem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
obce č. 4 dne 5.3.2015.
územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí. Přezkoumání vykonali kontroloři
Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Výsledek plnění rozpočtu v letech 2004-2014
Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Horní Dvořiště
rok
příjmy
výdaje
Výsledek za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
plnění
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm.
rozpočtu
c) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny chyby a
2004
13.433.367 14.739.622 -1.306.255 nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
2005
5.264.940 5.268.744
-3.804 uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.
2006
5.622.071 6.095.329
-473.258 pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v
2007
6.140.483 6.012.541
127.942 členění dle předmětu přezkoumání (§2 odst. 1,2
2008
7.287.438 6.093.852
1.193.631 zákona č. 420/2004 Sb.). Tyto chyby jsou uvedeny
2009
5.824.358 6.718.724
-894.366 ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za
2010
7.071.664 6.855.526
216.138 rok 2014, která je přílohou Závěrečného účtu obce
2011
6.066.485 6.197.659
131.174 Horní Dvořiště. Chyby a nedostatky zjištěné při
hospodaření
budou
odstraněny
2012
6.611.032 6.749.498
-138.466 přezkumu
nejpozději
do
31.
1.
2016.
2013
9.392.586 7.592.755
1.799.831
2014
8.796.914 9.168.288
-371.374
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Na hřbitově poté proběhl pietní akt u nově
zrekonstruovaného památníku neznámých hrdinů,
umučených obětí z vlaku smrti.

Vzpomínková akce

Ať si děti mají kde hrát
Všechny nás vždy potěší, když se
podaří ve škole něco zlepšit. A není to
jen z prostředků školy nebo obce.
Děkujeme na tomto místě panu Pavlu Ďurkovi za
sponzorský dar - nové pískoviště se zákrytem na
školní zahradě pro naše nejmenší. Dětem z naší
mateřské školky udělá jistě velkou radost.
Spolek historických vozidel v rámci připomenutí
70. výročí konce 2.sv. války zavítal do naší obce
26.6.2015.

Loučení s páťáky
Poslední vysvědčení a vzpomínky na společné
zážitky z 1.stupně základní školy TGM v Horním
Dvořišti si odnesli žáčci 5.třídy Andrea Ďuráková
a Martin Šístek v úterý 30.6.2015. Slavnostně se s
nimi rozloučil i pan starosta v obřadní síni
obecního úřadu, kde jim popřál šťastný vstup do
další etapy života a mnoho úspěchů v nové škole.

V dopoledních hodinách jsme mohli vidět v
Českém Heršláku a Horním Dvořišti přehlídku
historických amerických vozidel, kterou pořádal
Klub Old Car Rangers Praha.

Poté následoval zápis do pamětní knihy obce,
předání dárků a pamětních listů.
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 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 29. ledna 2016
 Jarní prázdniny na Českokrumlovsku:
22. 2. - 28. 2. 2016
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24.
března a pátek 25. března 2016
 Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.
července 2016 do středy 31. srpna 2016

Rybářské závody
V sobotu 25. července se uskutečnily již tradiční
rybářské
závody,
pořádané
mysliveckým
sdružením Horní Dvořiště. Závody se uskutečnily
na rybníku pod hřbitovem, který má MS v nájmu
od obce. Závody byly organizovány pro dospělé i
děti. Letos byla účast 8 dospělých a 6 dětí v
doprovodu rodičů. Po krátkém úvodu se začalo
před půl devátou chytat. Chytalo se ve dvou
časových úsecích s přestávkou na občerstvení, kdy
si účastníci opekli špekáčky. Druhá polovina
závodů byla nově nalosována, tak aby všichni
závodníci měli stejné podmínky. Počasí přálo,
nebylo již velké vedro, ale rybolovu to moc
nepřálo. Prohřátá voda není nejlepší pro chytání a
ryby moc neberou. Přesto se podařily i kapitální
úlovky.

Zpátky do lavic
Proč prázdniny trvají jen 2 měsíce? To už se
opravdu půjde do školy? Uteklo to jako voda v
řece. A už jim to zase začíná. Vlastně i nám
rodičům, protože škola
zasáhne do chodu rodiny,
ať se nám to líbí nebo ne.
Doufáme, že jste si
prázdniny
užili
a
načerpali dost sil na další
školní rok.
Přejeme šťastný vstup
všem žáčkům a studentům do nového školního
roku.
Největšího kapra 56 cm chytil pan Lukáš Skýpala,
stejný rybář chytil i největšího amura 78 cm. Ve
13,00 hod. byly závody ukončeny a došlo na
sčítání úlovků. První místo v kategorii dospělých
obsadil Jaroslav Lendacký, který nachytal ryby v
celkové délce 260 cm. Druhé místo obsadil
Henrich Lendacký s 253 cm a třetí skončil Lukáš
Skýpala s 210 cm. V kategorii dětí byla nejlepší
Rozina Skýpalová s 215 cm, druhé místo obsadily

Ve školním roce 2015/2016 začne vyučování v
úterý 1. září 2015.
 Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.
října a pátek 30. října 2015
 Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu
23.prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna
2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016
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sestry Chromých se 171 cm, ostatním dětem se
bohužel nepodařil žádný úlovek. Nejlepší v
dospělé kategorii si odnášeli malé pozornosti v
podobě tekutých kamen. Děti obdržely odměny v
podobě chycených ryb.
Celé sobotní dopoledne se vydařilo a příští rok
se zase sejdeme u rybníka na rybách.
Petrův zdar.
JN

těžší náklad než po cestě, což bylo hlavním
důvodem stavby. Šli rychlostí maximálně 15
kilometrů za hodinu, ale ještě pomalejší byla
nákladní doprava - maximálně 4,5 kilometrů za
hodinu. Po cca 20 km byly umístěny přepřahací
stanice sloužící k výměně koní i kočích (Holkov,
Bujanov, Kerschbaum, Lest, Oberndorf). Na těchto
stanicích sloužili tzv. expeditoři (obdoba dnešních
výpravčích). Osobní vlaky vyjížděly od jara do
podzimu pravidelně jednou denně v 5 hodin ráno z
obou koncových stanic. Potkávaly se v poledne ve

Výročí 190 let koněspřežky
V sobotu 22. srpna přijela do Horního Dvořiště
moderní jednotka ČD railjet, jejíž jízdou České
dráhy připomněly 190 let od zahájení stavby
koněspřežné dráhy.

stanici Kerschbaum, kde byla hodinová přestávka
na oběd. Do cílové stanice dorazily v 19 hodin.
Mnohem četnější nákladní vlaky urazily vzdálenost
mezi oběma cílovými městy za 3 dny.
Koněspřežná dráha České Budějovice - Linec byla
první železnicí na evropském kontinentu. Návrh
na stavbu koněspřežné železnice vytvořil roku
1807 ředitel pražského technického učiliště
František Josef Gerstner, k realizaci se však
přikročilo až roku 1825. Stavbu v Čechách řídil
Gerstnerův syn František Antonín, rakouský úsek
převzal Matyáš Schönerer.
Parní provoz byl na trati zaveden 1. září 1872. V
roce 1970 byly zbytky koněspřežné železnice
prohlášeny národní kulturní památkou.

Vlak s názvem „Oslava koněspřežné dráhy“
vyrazil z Prahy a jel přes Plzeň, České Budějovice
až do Summerau. Přichystán byl též doprovodný
program včetně přehlídky historických i
současných kolejových vozidel.

Naši jubilanti
Marie Brůžková
Program byl pestrý, počasí přálo a tak se oslav Alfons Nekuža
Jan Korch
zúčastnily stovky malých i velkých návštěvníků.
Ve své době unikátní stavba trati započala v roce Evžen Pícha
1825, a to slavnostním výkopem ve Výhni, osadě
u Netřebic. Dodnes se tam zachoval kamenný
mostek, po němž dráha vedla a právě tam byl opět Hodně štěstí, zdraví, ať se
Vám vyplní ta nejtajnější
proveden slavnostní výkop.
Za vznikem trati stála potřeba přepravovat po přání. Život Váš ať plyne
jako krásný sen, vše
souši sůl z Rakouska do Čech. Délka celé trati
nejlepší
najděte v něm.
byla 129 kilometrů. Cesta z Č.Budějovic do Lince
trvala 14 hodin. Koně po kolejích utáhli až 30krát
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70 let (*03.08.)
70 let (*31.08.)
65 let (*02.08.)
60 let (*02.07.)

vystoupení výše uvedených členů zůstává v JZD
celkem 17 rodin s 39ti pracovními silami. Sklizeň
Činnost MNV
obilí nutno vzhledem k nepřízni počasí považovati
MNV vyvíjel v tomto roce velmi aktivní činnost.
Pořádal týdenní schůze, na kterých projednával za velmi dobrou, sklizeň pícnin byla slabší, sklizeň
běžné aktuální otázky, pořádal plenární schůze, na brambor velmi malá.
kterých měli možnost všichni občané přednésti své Zdroj:OÚ
přání či stížnosti do činnosti MNV. Mimo to
uzavřel soutěž s MNV Dolní Dvořiště, z níž vyšel
po celkovém hodnocení jako vítěz.
Dětská šipkovaná
V rámci celoroční činnosti MNV nutno
zaznamenati několik důležitých usnesení pro příští
Pojďte s námi na zábavnou cestu s úkoly a
rok 1955
otázkami. Letos na téma:
1) stavba vodovodu
2) zřízení povrchové kanalizace obce
Postavy z dětských knih.
3) vysazení 40ti ovocných stromů na pozemku
MNV u budov č.p. 50 a 51 v Českém Heršláku
Kdy : 29. 08.2015
4) renovování domu č. p. 8 v H. D., kde má býti
V kolik : 16:30
zřízeno kulturní středisko
Kde : na fotbalovém hřišti
5) zřízení internátu při osmileté střední škole pro
Proč : pro zábavu
dojíždějící žáky
6) dokončení opravy požární zbrojnice
7) odstranění ruin 2 rozbořených domů
Budeme se na Vás těšit :-)
8) zřízení vodní nádrže při osmileté střední škole v
Horním Dvořišti
Zůstane na kronikáři, aby v příštím roce při psaní
zápisů do kroniky kriticky zhodnotil práci MNV
vzhledem k výše uvedeným usnesením.
Povětrnost - letošní rok byl celkem chladný a
velmi deštivý. Velmi časté a dlouhotrvající deště
měly velký vliv na úrodu a její sklizeň. Vzhledem
ke zdejší vyšší poloze nebyly zde takové záplavy,
Pozvánka na stezku odvahy
jako v níže položených místech, kde dlouhé dny
byly pole i louky pod vodou. 29. prosince
přehnala se přes zdejší krajinu bouře spojená se
silným větrem, sněhem a deštěm. V míst valných
škod nezpůsobila, za to však blízká elektrizovaná
trať Certlov (Rybník) - Lipno byla na kratší dobu
vyřazena z provozu.
1955 JZD- Letošní rok nebyl pro růst resp. zvýšení
úrovně členů JZD nijak potěšující. Přičinilo se o to
100% ní měrou počasí. Od jara do podzimu tím,
Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní
že denně vydatně pršelo, nevyjímaje ani hlavní zůstaly, i přicházely každičkého rána
sklizňové období, takže obilí se muselo kositi
většinou mokré a pak na půl suché doslova z pole
"krásti". Senoseč probíhala za tohoto stavu též Co našly? Přijď 29.08.2015 ve 21:00 na
špatně, seno všechno sklizeno nebylo a otava hřiště a možná to zjistíš....
vůbec žádná. Z družstva vystoupili tohoto roku 2
další členové a sice Moka Martin a Pinďak Josef.
Mimoto vystoupili 2 členové, kteří nevlastnili Mládež do 15-ti let v doprovodu dospělé
žádnou zemědělskou půdu (Manžel a Martínek). a pokud možno velmi odvážné osoby !!!!
JZD hospodařilo v tomto roce na 368 ha půdy,
tedy že o 30 ha ladem ležící půdy více než v roce
minulém. Orné půdy mělo celkem 129 ha. Po
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Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven
na pátek 4.9.2015 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Informační

zpravodaj – periodický tisk územního samosprávního celku vydává
Obec Horní Dvořiště na konci každého sudého měsíce, tj. 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. 2015 : 20.10.2015
Evidenční číslo MK ČR E 19945

ROZPIS T.J. SOKOL HORNÍ DVOŘIŠTĚ
MUŽI – OS
KOLO
--1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KDY
--30.08.
06.09.
13.09.
20.09.
27.09.
04.10.
11.10.

DEN
--Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.

VÝKOP
--15 : 00
15 : 00
15 : 00
15 : 00
14 : 00
15 : 00
15 : 00

KDE
--V
D
V
D
V
V
D

8.
9.
10.

18.10.
24.10.
01.11.

Ne.
So.
Ne.

15 : 00
11 : 00
14 : 00

D
V
D

SOUPEŘ
PODZIM
Vyšší Brod „B“ - H. D.
H. D. - Světlík
Lipno - H. D.
H. D. - Holubov
Rožmberk - H. D.
Benešov nad Černou - H. D.
H. D. - Romo Č.K.
JARO
H. D. - Vyšší Brod „B“
Světlík - H. D.
H. D. - Lipno

MINI – PŘÍPRAVKA (4+1)
KOLO
--1.
2.
3.
4.
5.
6.

KDY DEN
VÝKOP
KDE
SOUPEŘ
----------29. 08. So.
10:00 a v 11:00
V
turnaj ve Větřní (Větřní, Zlatá Koruna)
turnaj v Kaplici (Kaplice, Křemže)
06. 09. Ne.
10:00 a v 11:00
V
turnaj v Horním Dvořišti (Český Krumlov B, Loučovice)
18. 09. Pá.
16:30 a v 18:30
D
turnaj v Nové Vsi (Malonty, Nová Ves)
28. 09. Po. 11:00 a ve 12:00
V
turnaj ve Zlaté Koruně (Větřní, Zlatá Koruna)
07. 10. St.
16:00 a v 17:00
V
Turnaj v Horním Dvořišti (Kaplice, Křemže)
18. 10. Ne. 10:00 a ve 12:00
D

