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Vážení spoluobčané,
obecní zpravodaj Vás vítá poprvé v novém roce, z něhož máme již dva měsíce za sebou. Věříme, že nás
společně čeká úspěšný a klidný rok, který přinese řadu pozitivních změn. Nutno však přiznat, že stále je
co nového vymýšlet, připravovat, aktivně reagovat na Vaše podněty a oprávněné požadavky a proto je
stále velký kus práce před námi. Většina plánovaných investic bude i nadále záležet na možnosti
spolufinancování z externích dotačních zdrojů. Jak známo, opakování je matka moudrosti, proto je na
místě připomenout, řešte své nápady, přání či kritiky nejen v hospůdce, ale i se zastupiteli a obecním
úřadem, zajímejte se o dění v obci, navštěvujte obecní akce, budete tak v reálném obraze.
 informace o vyhlášení dotačního programu
Jihočeským krajem na rok 2016
 rozpočtové opatření č. 17/2015, č. 18/2015 a č.
19 /2015
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce

Usnesení č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 28.12. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 na základě doporučení hodnotící komise
uzavřít smlouvu o dílo na akci
„Rekonstrukce lesní cesta Černoleská - p.č.
2540/1, k.ú. Horní Dvořiště“s firmou:VKB
Stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Buk,
IČ02192012,
která
nabídla
nejnižší
nabídkovou celkovou cenu. Jediným
hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele
byla nejnižší nabídková cena bez DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podpisem předmětné smlouvy o dílo.
Smlouva nabývá účinnosti dnem předání
staveniště.

Zastupitelstvo obce :
 ukládá starostovi obce, aby zažádal o dotace
na živou kulturu (dětský den – Kouzla a
magie), o dotaci na podporu sportu –
odizolování sportovních kabin, o dotaci na
podporu z programu objekty kulturního
dědictví – obnova sochy sv. Jana
Nepomuckého v Českém Heršláku a o dotaci
na podporu tvorby ÚPD obce
 doporučuje starostovi obce věnovat ZO
Rožmitál na Šumavě ČSV z.s. finanční dar na
činnost ve výši 2500,- Kč
 neschvaluje opravu fasády na vodárně v
Horním Dvořišti

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o úkolech uložených minulým
zastupitelstvem obce
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394 tisíc Kč, příjmy z obecních lesů 1 700 tis.
Kč, příjmy z pronájmů 448 tis. Kč (byty,
pozemky, honitba). Největšími plánovanými
výdaji jsou výdaje do obecních lesů 1 348 tis.
Kč (pěstební činnost, těžba, oprava lesní cesty
Černoleská), údržba místních komunikací 421
tis. Kč, údržba vodohospodářských zařízení 300
tis. Kč, příspěvek na činnost příspěvkových
organizací 1 350 tis. Kč, požární ochrana 201
tis. Kč, činnost státní správy a samosprávy
2 504 tis. Kč. (provoz obecního úřadu včetně
oprav, mzdy). Rozpočet je během roku v případě
nutnosti upravován rozpočtovými změnami.

Upozornění - platba
poplatku ze psů
Upozorňujeme (připomínáme), že místní
poplatek ze psů je splatný k 31. 03. 2016.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Horní Dvořiště.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Sazba
poplatku činí: za prvního psa 200,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,-Kč.

Náklady na odvoz odpadu v roce 2015

Daň z příjmů fyzických osob

Vyfakturováno od občanů:
133.005 Kč
Vráceno od EKO-KOMU
za tříděný odpad:
62.057 Kč
Celkové příjmy za odvoz odpadu: 195.062 Kč
---------------------------------------------------------Zaplaceno za odvoz komun.odpadu: 208.566 Kč
Zaplaceno za odvoz tříděného odpadu: 97.797 Kč
Celkové výdaje za odvoz odpadu: 306.363 Kč

Kdo podává daňové přiznání
Podle § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o daních z příjmů“), daňové přiznání
(dále „DAP“) je povinen podat každý, jehož
roční příjmy, které jsou předmětem daně z
příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000,- Kč,
pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené
nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou
podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je
povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které
jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,
nepřesáhly 15 000,- Kč, ale vykazuje daňovou
ztrátu.
Daňové přiznání není povinen podat poplatník,
který má příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona
o daních z příjmů) pouze od jednoho a nebo
postupně od více plátců daně včetně doplatků
mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že
poplatník podepsal u všech těchto plátců daně
na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani
(§ 38k zákona o daních z příjmů) a vyjma
příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž
je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné
příjmy podle § 7 až § 10 zákona o daních z
příjmů vyšší než 6 000,- Kč. Rovněž není
povinen podat DAP poplatník, jemuž plynou
pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí,
které jsou vyjmuty ze zdanění (podle § 38f
zákona o daních z příjmů).
Daňové přiznání za zdaňovací období je
povinen podat rovněž poplatník uvedený v § 2
odst. 3 zákona o daních z příjmů, který je
rezidentem EU nebo státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor, a který uplatňuje slevu na
dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g)
zákona o daních z příjmů (tedy s výjimkou

Poplatek za odvoz odpadu v roce 2016
Poplatek za jeden vývoz (popelnice)
komunálního odpadu v roce 2016 zůstává stejný
jako v loňském roce a to 38.-Kč + DPH, tj.43,70
Kč.
Opět apelujeme na všechny občany, aby veškerý
odpad z domácností třídili a využívali nádob na
separovaný odpad (sklo, plasty, papír, oděvy) a
do popelnic ukládali opravdu jen odpad
zbytkový. Vývoz popelnic na skládku je jednou
z nejnákladnějších položek při likvidaci odpadu,
kterou nakonec zaplatíme my všichni. Obec
získává za separovaný odpad dotaci, která v
konečném důsledku snižuje náklady.

Rozpočet obce na r. 2016
Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen
usnesením zastupitelstva č. 8 ze dne 5.11.2015 v
celkové výši příjmů 8 200 tis. Kč, výdaje ve
výši 8 200 tis. Kč, financování 110 004 Kč
(jedná se o splátku úvěru na nákup komunální
techniky hrazenou z přebytku rozpočtu
minulých let). Největší část příjmů rozpočtu
obce tvoří podíl na rozpočtovém určení daní 5
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základní slevy na poplatníka a slevy na
studenta), nebo daňové zvýhodnění a nebo
nezdanitelnou část základu daně.
Daňové přiznání je také povinen podat
poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který
jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé
činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly
podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů za
jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly
zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
Daňové přiznání je též povinen podat poplatník
s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro
snížení základu daně hodnotu bezúplatného
plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek
uvedených v § 15 odst. 1 zákona o daních z
příjmů.
Předmětem daně z příjmů jsou:
- příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o daních
z příjmů),
- příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o
daních z příjmů),
- příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona o
daních z příjmů),
- příjmy z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů)
nebo ostatní příjmy (§ 10 zákona o daních z
příjmů). Příjmem se rozumí peněžní i nepeněžní
příjem dosažený i směnou.
Daňové tiskopisy
DAP lze účinně podat jen na tiskopisu vydaném
Ministerstvem financí nebo na tiskovém
výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje,
obsah i uspořádání údajů zcela totožné s
tiskopisem vydaným ministerstvem. Pro
zdaňovací období roku 2015 se použije tiskopis:
"Přiznání k dani z příjmů fyzických osob"
Lhůty pro podání daňového přiznání
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok
2015 jsou poplatníci povinni podat nejpozději
do pátku 1. dubna 2016. Poplatníkům, jimž
přiznání zpracovává a podává daňový poradce,
popř. advokát, nebo poplatníkům, kteří mají
podle zvláštního zákona povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, se lhůta
prodlužuje do pátku 1. července 2016.
Podmínkou je, aby plná moc pro daňového
poradce či advokáta byla správci daně
odevzdána do 1. dubna 2016.
Komu daňové přiznání podat
Místně příslušnému správci daně (finančnímu
úřadu). Místní příslušnost se u fyzické osoby
řídí místem jejího trvalého pobytu na území
České republiky, popřípadě hlášeným místem
pobytu cizince na území České republiky.

Nelze-li takto u fyzické osoby místo jejího
pobytu určit, je místně příslušný finanční úřad, v
jehož územní působnosti se fyzická osoba
převážně zdržuje.
Jak daňové přiznání podat
Daňové přiznání lze podat osobně na finančním
úřadě, poštou (datem podání daňového přiznání
je potom datum podání zásilky k poštovní
přepravě), nebo elektronicky.
Sankce za pozdní podání daňového přiznání
Pokud poplatník nepodá daňové přiznání (nebo
dodatečné daňové přiznání), ačkoliv měl tuto
povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se
zpožděním delším než 5 pracovních dnů (5. den
ještě nebude v dispozici věcně a místně
příslušného správce daně), je povinen uhradit
pokutu, a to ve výši:
- 0,05% stanovené daně za každý následující
den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně,
- 0,01% stanovené daňové ztráty za každý
následující den prodlení, nejvýše však 5%
stanovené daňové ztráty.

Linka pomoci obětem kriminality a
domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je
určena i obětem nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem
domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhrůžek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a
nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí
nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka
poskytuje pomoc také svědkům trestných činů,
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují
psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
výraznou pozornost prevenci kriminality a na
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linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně
obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a
svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz .

Děkuji všem, kteří podali pomocnou ruku při
přípravě představení. Děkuji za půjčení beránků
(p. Farbar) a kozičky (p. Šnobrová), pánům
kulisákům za postavení našeho Betléma. Velké
díky účinkujícím hercům za jejich podané
výkony. Největší poděkování patří divákům, bez
nichž by naše snaha a úsilí přišly vniveč.
Pevně věřím, že se již za necelý rok opět v
hojném počtu sejdeme.
Monika Kremlová

Soutěž o nejhezčí, tradiční českou,
venkovní, vánoční výzdobu domu a bytu

Osoby a obsazení:
Josef: Pavel Dolný
Marie: Tereza Dašková
Archanděl Gabriel: Monika Kremlová
Andílci: Maruška Nekužová, Erička Nekužová,
Adélka Šístková, Adrianka Lendacká,
Anetka Šístková

V loňském roce proběhl již 4. ročník soutěže o
nejhezčí, tradiční českou, venkovní, vánoční
výzdobu domu a bytu. Jsme rádi, že se občané
naší obce stále více zapojují do vánoční
výzdoby svého obydlí. Rozhodování nebylo
snadné, neboť k vánoční výzdobě v dnešní době
neodmyslitelně patří i třpyt různých světýlek.
Soutěž je však o tradiční výzdobě, proto je
preferována především výzdoba denní.
A kdo zvítězil?
1. místo Bláhovi
2. místo Korchovi
3. místo Dufkovi
Zvláštní cena byla udělena rodině Gondekových
z Čekého Heršláku a M. a J. Lendackým z
Horního Dvořiště.

Živý Betlém
Již počtvrté se v podvečer poslední adventní
neděle naše náves proměnila v zemi izraelskou a
odehrálo se tu představení o zrození Ježíše
Krista.

Pastýři: Evžen Pícha ml., Jaroslav Lendacký
ml., Martin Šístek ml.
Sousedky: Marie Nekužová, Renata Lendacká,
Daniela Šístková
Hospodská: Alexandra Dolná
Vojáci: Karel Pícha ml., Juraj Novák ml.
Tři králové: Luboš Kreml, Rudolf Hänig, Pavel
Ďurkov
Herodes: Radim Nekuža
Vypravěčka: Martina Štoudková
Hudba a zpěv: Henrich Lendacký, Jaroslav
Lendacký, Marie Lendacká, Dominik Ledacký,
Daniela Šístková
Režie: sami účinkující
Kulisy – Betlém: Pavel Ďurkov, Pavel Dolný,
Luboš Kreml, Pavel Karala
Kostýmy: Monika Kremlová, Anna Ďurková
Občerstvení: Blanka a Juraj Novákovi

Po počátečních peripetiích s obsazením rolí se
nám opět povedlo předvést vánoční příběh o
putování Josefa a Marie do Betléma a alespoň
na chvíli vnést vánoční atmosféru do naší obce.
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Zápis do školy

Narození občánci

Dne 11. 02. 2016 se v ZŠ TGM v Českém
Heršláku slavnostně sešly dětičky k zápisu do
prvního ročníku školního roku 2016/17. První
velké životní zkoušky se zúčastnilo celkem 6
dětí: Adrianka Lendacká, Adámek Chřásťanský,
Alešek Gondek, Jaroušek Kaupa, Vašík
Jeziorský a Maruška Svobodová.

Petr Houdek
František Duchoslav

(*31.12.2015)
(*02.02.2016)

Gratulujeme rodičům a přejeme z
upřímného srdce, ať život Vašich
dětiček ubíhá hladce,
nic nestojí v cestě jejich snům a
vyjdou vstříc kouzelným dnům.

Pozvánka na setkání našich seniorů
Dne 21. 04. 2016 (čtvrtek) se koná již tradiční
setkání občanů důchodového věku naší obce.
Přijďte si zpříjemnit odpoledne posezením s
přáteli a pobavit se kulturním programem.

Děti předvedly za asistence starších žáků, kteří
se stali pro tuto chvíli pohádkovými postavami,
co všechno umí. Princezně navlékaly korálky,
víle ukázaly, jak zvládají vílí písmo, opici
ukázaly počty na ovoci a zelenině, vodníkovi
zavázaly boty, pejskovi a kočičce ozdobily dort.

Kam za sportem?
Zveme všechny příznivce volejbalu každou
neděli od 17:30 hodin do tělocvičny ZŠ TGM v
Českém Heršláku. Vstup: 20 Kč

Naši jubilanti
Margeta Korchová
Slávka Zelendová
Marie Ďuráková
Marie Krejčová
Václav Dunovský
Josef Neruda
Estera Kuboušková
Irena Trníková
Bohuslav Lexa

92 let
90 let
90 let
75 let
75 let
70 let
65 let
60 let
60 let

(*19.02.)
(*09.01.)
(*20.01.)
(*05.01.)
(*22.02.)
(*10.02.)
(*04.01.)
(*15.02.)
(*22.02.)

Přejeme všechno nejlepší.
Pevné zdraví, štěstí a úsměv na
tváři. Žádný strach a zmatky,
na to je život vážně krátký.
V duši svobodu, snům světla
hvězd a roky, co přijdou,
s humorem nést.
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nule. V červnu se oteplilo a do poloviny
července panovala tropická vedra. Trvala plné 3
neděle, během kterých na lukách tráva usychala.
Noční teploty se pohybovaly od 25 - 30 stupňů
Celsia, denní 37 - 40 stupňů Celsia, ba dokonce
9. července bylo naměřeno na slunci 51 stupňů
Celsia. Ve druhé polovině července se citelně
ochladilo a začalo pršeti, což trvalo až do konce
léta. Typicky pěkný podzim se letos nevydařil,
byl dosti chladný a deštivý. Až do nového roku
sníh nenapadl.
zdroj: OÚ HD

Historické okamžiky v naší obci r.1957
Výstavba obce: v poválečných létech neosídlené
budovy pomalu chátraly a tak bylo rozhodnuto,
všechny, které již nestály za opravu či renovaci,
zbourati a srovnati se zemí. Tak letošního roku
byla vymazána z katastrální mapky zdejší obce
tato čísla popisná: Č.Heršlák: č. p. 4, 5, 6, 7, 19,
29, 24, bývalý hostinec Foisner a "Držkárna",
jejichž č. p. jsem nemohl zjistiti; H. Dvořiště: č.
p. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 48, 52,
55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 68, 71, 90, 117,
142 a všechny budovy osady Edelmühle, dále
všechny samoty patřící do obce. Letos dostavělo
JZD nový kravín. Plánovaný obnos na jeho
výstavbu byl překročen o 130 000 Kčs.

Pro dobrou náladu
Přijímací test do blázince:
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník
ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto,
zda někdo bude zavřen nebo ne. Ředitel
vysvětluje: „No my napustíme vanu vodou,
dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl. Pak jej
poprosíme, aby vanu vyprázdnil.“
Návštěvník povídá: „ Aha, rozumím, normální
člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“
Ředitel: „Ne, normální člověk vytáhne špunt...
Chcete pokoj s balkonem nebo bez?“
Co Vás jako první napadlo, no přiznejte se. Já
beru s balkonem.

Volby do N. V.: 19. května t. r. byly provedeny
volby do MNV, ONV a KNV. Zdejší obec byla
rozdělena do 13 volebních obvodů, z nichž
každý měl 1 kandidáta. Volbám předcházely
předvolební schůze, na nichž se navržení
kandidáti svým voličům představili a tito je pak
po diskusi buď schválili nebo zamítli. Volební
místnosti byly v H. Dvořišti v zasedací síni
MNV a v Č. Heršláku na nádraží. Do poledních
hodin mělo zdejší občanstvo téměř na 100%
odvoleno. Zvoleni byli: Dvořák Josefzaměstnanec ČSD, Vávrová Božena-člen JZD,
Novotný Jan-školník, Kolářová Božena-člen
JZD,
Kuboušek
ml.-zaměstnanec
ČSD,
Švarcová-člen JZD, Alexander Roman, Moka
Juraj-předseda JZD, Koniarik-správce st.statku,
Lavička Frant.-zaměstnanec ČSD, Vacula Josef,
Dočekal Frant.-zaměstnanec celnice, Nosek
Tomáš-tajemník MNV. Ze zvolených kandidátů
byl postaven do čela MNV dosavadní jeho
předseda Dvořák Josef. Tajemníkem MNV Nosek Tomáš. Rada MNV čítá nyní 5 členů a
sice: Dvořák Josef, Nosek Tomáš, Novotný Jan,
Moka Juraj a Koniarik. Do ONV zvolen Dvořák
Václav a do KNV jeho dosavadní místopředseda
Drajer Bedřich. Volby proběhly v klidu a bez
rušivých příhod.

---------------------------------------------------------Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 03. 03. 2016 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 2. čísla v r. 2016 : 20. 04. 2016

Povětrnost: letošního roku bylo počasí opravdu
rozumné. Zpočátku roku slabé mrazíky a sněhu
málo. Koncem března se hodně oteplilo, aby
počátkem dubna zase začalo mrznout. Koncem
dubna a začátkem května byly zaznamenány
mrazíky nejen noční nýbrž i denní. Veškerá
květena pomrzla, což pocítili nejen včelaři,
nýbrž i majitelé ovocných stromů. Důsledkem
toho se sklizeň ovoce i lesních plodů rovnala
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POHŘEBNÍ SLUŽBA ZÁVIŠ
Nabízíme:
- kompletní služby v oblasti pohřebnictví
- sjednání pohřbu i u Vás doma
- odvoz zesnulých 24 hodin denně
- prodej smutečních kytic a věnců
- prodej náhrobní galerie a fotokeramiky
- výkopy hrobů, kamenické práce
- diskrétní, seriózní a poctivý přístup
- naše nadstandardní služby i na splátky
Kancelář pohřební služby na adrese:
Náměstí 206, 382 41 Kaplice
provozní doba:
pondělí – pátek
sobota, neděle
stálá služba:

7:30 – 15:30 hod
po telefonické domluvě
tel. 725 856 131

Odznaky s obecním znakem
Obecní úřad nabízí k prodeji odznaky s obecním
znakem za 50 Kč / kus. Odznaky jsou ve třech
barevných variantách – modrá, bílá a černá.
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Rozpis Tělovýchovné jednoty Horní Dvořiště, z.s. – OS muži – jaro 2016
kolo
příprava
příprava
příprava

datum / čas
20. 03. 2016 (neděle) v 12:00 hodin
26. 03. 2016 (sobota) v 13:00 hodin
03. 04. 2016 (neděle) v 15:00 hodin

soupeř
Benešov nad Černou - Horní Dvořiště
Přídolí - Horní Dvořiště
Stará garda Dolní Dvořiště - Horní Dvořiště

11.
12.
13.
14.

09. 04. 2016 (sobota) v 13:00 hodin
17. 04. 2016 (neděle) v 16:30 hodin
24. 04. 2016 (neděle) v 16:30 hodin
30. 04. 2016 (sobota) v 13:30 hodin

Holubov - Horní Dvořiště
Horní Dvořiště – SKF Rožmberk
Horní Dvořiště – Benešov nad Černou
ROMO Český Krumlov - Horní Dvořiště

hřiště
UMT Český Krumlov

Černá v Pošumaví

NÁSLEDOVAT BUDE NADSTAVBA
dle Bergerových tabulek se utkají týmy následujícím systémem
1. až 4. místě - 4 týmy - skupina o přeborníka OSM (6 kol)
5. až 8. místě - 4 týmy - skupina o 5. místo (6 kol)

1.kolo – 07. - 08. 05. 2016
2.kolo – 14. - 15. 05. 2016
3.kolo – 21. - 22. 05. 2016
4.kolo – 28. - 29. 05. 2016
5.kolo – 04. - 05. 06. 2016
6.kolo – 11. - 12. 06. 2016

SKUPINA 1 – 4
1 - 4, 2 - 3
4 - 3, 1 - 2
2 - 4, 3 - 1
4 - 1, 3 - 2
3 - 4, 2 - 1
4 - 2, 1 - 3

SKUPINA 5 – 8
5 - 8, 6 - 7
8 - 7, 5 - 6
6 - 8, 7 - 5
8 - 5, 7 - 6
7 - 8, 6 - 5
8 - 6, 5 - 7

Rozpis Tělovýchovné jednoty Horní Dvořiště, z.s. – OP ml. přípravka – jaro 2016
kolo
příprava
7.
5.
8.
9.
10.
11.
12.

datum / čas
03. 04. 2016 (neděle) v 13:30 hodin
09. 04. 2016 (sobota) v 00:00 hodin
15. 04. 2016 (pátek) v 17:30 a 18:30 hodin
24. 04. 2016 (neděle) v 12:30 a 14:30 hodin
07. 05. 2016 (sobota) v 00:00 hodin
14. 05. 2016 (sobota) v 00:00 hodin
28. 05. 2016 (sobota) v 00:00 hodin
10. 06. 2016 (pátek) v 17:00 a 19 hodin

soupeř
Dolní Dvořiště - Horní Dvořiště

poznámka

turnaj v Loučovicích (Český Krumlov B, Vltava)
turnaj ve Zlaté Koruně (Větřní, Zlatá Koruna)
turnaj v Horním Dvořišti (Větřní, Zlatá Koruna)
turnaj v Malontech (Malonty, Nová Ves)
turnaj v Křemži (Kaplice, Křemže)
turnaj v Českém Krumlově (Český Krumlov B, Vltava)
turnaj v Horním Dvořišti (Malonty, Nová Ves)

den a čas bude upřesněn
dohrávka podzim
den a čas bude upřesněn
den a čas bude upřesněn
den a čas bude upřesněn

www.sokolhornidvoriste.webnode.cz
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