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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 18. 10. 2017.

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo

✦ 4. záøí byl oficiálnì zahájen kolní rok Dobronice, poradil technologií tzv. øízeného podvrtu. Ani zde to vak nelo podle
Víte, e ...
2017  2018 ve kole v Ratiboøských Hopøedstav a musela být na nìkterých mísrách. Poprvé vak za pøítomnosti dvou
Ze kolství
tech pouita výkopová technologie. Nasubjektù  klasické koly a waldorfské
konec zaokruhování vodovodu spolu s pokoly Mistra Jana, která na základì rozZ matriky
loením kanalizace dopadlo dobøe i ve
hodnutí ministerstva kolství byla zapsásmìru k termínu dokonèení stavby, pouze
na do rejstøíku kol a stala se tak oficiálnì
se èeká na výsledek kolaudace. Celkové ✦ Dalí podzimní a dotaèní akcí, která byla
øádným subjektem poskytujícím základní
zahájena, je odbahnìní návesní poární
náklady stavby byly ve výi 1 056 484 Kè,
vzdìlání. Waldorfská kola se zabydlila
nádre ve Vøescích, která byla ji delí dobu
z
toho
487
224
Kè
byla
dotace,
co
je
46%
v pøízemí v jedné tøídì se 13 dìtmi, klasicve velice havarijním stavu od zborcené
celkových nákladù. Zaokruhování vodoká kola v 1. patøe budovy ve dvou tøívpusti pøes rozpadlé zábradlí a zanesení
vodu pøispìje k lepímu zabezpeèení vodách s 20 dìtmi, které navtìvují ètyøi roèbahnem a po rozvalené ostìní bøehù,
dovodního øásu a zdolávání situací v pøíníky (2. tøída 3 áci, 3. tøída 8 ákù, 4. tøída
vèetnì okolního terénu zasahujícího a
padì
havárie
a.
Nové
zrealizované
pøípoj7 ákù a 5. tøída 2 áci). Z uvedených potémìø do okolních pøedzahrádek. Z Minisky zvýí komfort stávající zástavby a v neètù, co se klasické výuky týèe vyplývá, e
poslední øadì podpoøí pøípadnou výstav- terstva zemìdìlství jsme obdreli dotaci
obsazenost jednotlivých tøíd není dobrá
ve výi 1 331 000 Kè (68%), a to v rámci
bu novou.
(ani ve výhledu) a zastupitelstvo bude
programu Podpora opatøení na drobných
muset v dohledné dobì rozhodnout otázvodních tocích a malých vodních nádrku dalího pùsobení klasické koly. Musíích. Stavbu provádí firma Døevotvar - øeme si uvìdomit, e poèet ákù je pøímo
mesla a stavby s.r.o., která podala nejvýúmìrný s úvazky uèitelù a vychovatelù
hodnìjí nabídku s nabídkovou cenou
a obec by musela dále poèítat s placením
1 959 963 Kè. Jak jste si nìkteøí vimli,
tzv. podlimitu, který je pro obec øádnou
stavba byla zpoèátku vedením obce pozazátìí. Pøítí kolní rok bude pravdìpodobstavena v dùsledku chybìjící èásti projeknì navtìvovat klasickou kolu kolem
tové dokumentace a s tím spojené nedo12 ákù, a je na zváení zda-li má cenu jít
statky v polokovém rozpoètu. Po vyøeedo extrému a dret kolu silou vùle nebo
ní vzniklých nedostatkù se na stavbì popøemýlet nad jejím uzavøením. Zachovákraèuje a doufám, e hlavní èást bude doní kolství v Ratiboøských Horách by mìla
konèena jetì v tomto mìsíci.
plnì zaruèit nástupnická waldorfská ko✦ V Dubu byly opraveny výmoly v silnici
la Mistra Jana, která v pøedchozím období
pøed Pastoukou technologií hloubkové
ukázala svoji houevnatost pøekonávat
aktivace asfaltového povrchu, na kterých
problémy a v souèasné dobì prokazuje
se podílela firma DIPOS a obec provedla
i svoji ivotaschopnost.
poloení nové deové kanalizace s náto✦ Koncem srpna jsme zahájili dalí vodoky a novými kanálovými vpustìmi, na záPodvrt pro vodovod
vodní akci v Ratiboøských Horách, a to
Zaokruhování vodovodu Dobronická, ✦ V hale místní tìlocvièny byly firmou Okno- kladì vodní eroze devastující obecní i southerm Kaplice zaèátkem záøí vymìnìna kromý majetek v období pøívalových deTato akce byla rovnì podpoøena získaposlední stará okna. Akce byla podpoøena ù. Èas ukáe, zda-li bude mít zatrubnìní
nou dotací v rámci grantového programu
dotací z programu obnovy venkova Jiho- strouhy pøi prudkých lijácích kýený efekt.
s názvem: Podpora výstavby a obnovy voèeského kraje ve výi 130 000 Kè (49%), ✦ Ve Vøescích probìhla rychlá brigáda na
dohospodáøské infrastruktury Jihoèeskécelková èástka vèetnì montáe, demontá- osázení obce novými mladými døevinami,
ho kraje. Bohuel se nám z kapacitních
e a likvidace starých oken byla ve výi a to lípou srdèitou. Tato výsadba probìhdùvodù odhlásil z výbìrového øízení ví265 929 Kè. Po této akci nás bude èekat la vesmìs na místech, kde byly pùvodní
tìzný uchazeè, firma Kavas - W s.r.o. Jeho
jetì rekonstrukce èásti støechy nad záze- lípy postupem èasu vyporáeny. Byl pøimísto tak nahradil druhý v poøadí ÈEVAK a. s.,
mím aten tak, abychom budovu tìlocviè- praven i gulá, který po práci vem úèastkterý si s prodlouením vodovodního i kany mohli opìt prezentovat jako sportovní níkùm sázení stromù pøiel vhod.
nalizaèního øadu v tak stísnìném prostozaøízení, které lze úèelnì a dùstojnì uívat.
/pokraèování na str. 2/
ru ulièky propojující námìstí a silnici na

ø í j e n 2017

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

/dokonèení ze str. 1/
✦ Klubovna v Ratiboøicích dostala nový
kabát v podobì nové fasády.
✦ Pro lepí informovanost naich obèanù,
zakoupila obec nový informaèní systém.
Platforma se jmenuje mobilní rozhlas, pomocí které mùe obec bìhem nìkolika minut informovat obèany o dìní v obci, zahájit krizové øízení nebo zprostøedkovat
obecní referendum. Skoro vichni z nás
ji dnes pouívají nìjaký ten mobil, tablet
nebo poèítaè. A právì tam budete (samo- Výmìna oken v tìlocviènì
zøejmì po vaem pøihláení) dostávat zdarma informace prostøednictvím sms, hla- V dalích bodech
sové zprávy, nebo e-mailu. Mobilní rozhlas ✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 135/16/2017 neschvalumá i svou aplikaci pro chytré mobilní telefony. Po získání vaich kontaktù snad neje zámìr na prodej èásti obecního pobude nic bránit tomu, abychom tuto nozemku p. è. 1143/8 v k. ú. Ratiboøice
vinku v novém roce rozjeli.
u Tábora o výmìøe cca 30 m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 136/16/2017 schvaluje
zámìr na prodej èásti obecního pozemku p. è. 1143/8 v k. ú. Ratiboøice u Tábora o výmìøe cca 20 m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 137/16/2017 schvaluje
zámìr na prodej èásti obecního pozemku p. è. 27 a èásti 29/3 v k. ú. Podolí
u Ratiboøských Hor o výmìøe cca 100 m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 138/16/2017 schvaluje
Odbahnìní rybníèku ve Vøescích
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Sraz rodákù v Ratiboøicích
prodej obecního pozemku p. è. 163/3
o výmìøe 116 m2, (ostatní plocha) v k. ú.
Ratiboøské Hory
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 139/16/2017 schvaluje
smlouvu è. TA-014330043286/001 o zøízení vìcného bøemene mezi obcí Ratiboøské Hory a E.ON Distribuce, a.s. na p. p. è.
449/1 zapsané na LV è. 10001 v k. ú. Ratiboøské Hory pro stavbu Ratiboøské
Hory íttová pøípojka NN.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 140/16/2017 schvaluje
Dodatek è. 8 ke smlouvì o poskytování
slueb v oblasti s nakládání s odpady na
území obce Ratiboøské Hory a místních
èástí, a Dodatek è. 1 ke smlouvì o zabezpeèení separovaného sbìru v obci Ratiboøské Hory. (viz. zápis)
-sta

Výsledky voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR konaných
dne 20.  21. øíjna 2017

p. Binka pøi vkládání svého hlasu

Úèast volièù pøi volbách

Rodina Slabých z Ratiboøic u voleb
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V í t e ,  e ...

. . . rostlinné zbytky z údrby zelenì a zahrad na území
obce lze pøedávat v komunitní kompostárnì v Ratiboøských Horách, vedené v lokalitì Na Cihelnì, kde je
ohranièena hlinìným valem a informaèní tabulkou
(platí ji od 1.4.2015) . . .
n n n
. . . na obecním úøadu mùete zakoupit stolní kalendáøe na rok 2018 s dobovými fotografiemi Táborska
za pouhých 65, Kè . . .
Red.
Váení vlastníci
a uivatelé pozemkù,
upozoròujeme Vás
na nutnost dodrení
zákona è. 458/2000 Sb.
a povinnosti, které
z nìj plynou.
ádáme Vás o odstranìní
døevin ohroujících bezpeèný a spolehlivý provoz
elektrického distribuèního zaøízení. Odstranìní
a oøez døevin provádìjte, prosím, prùbìnì.
E.ON

Obecní úøad Ratiboøské Hory
nabízí pracovní místo
na pozici referent/ka
odboru finanèního a ekonomického
s nástupním termínem 1. 1. 2018
Poadujeme:

ÚSO ekonomického smìru,
znalost zákona o úèetnictví,
znalost práce na PC,
výborné komunikaèní schopnosti
v písemném i mluveném projevu,
pøesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

NÁPLÒ PRÁCE:

samostatné úètování na uceleném úseku hlavní
èinnosti úèetnictví, majetku, pohledávek a závazkù na úseku finanèních prostøedkù a zdrojù.
Úètování o majetku, inventarizace majetku
a závazkù, agenda místních poplatkù,
zajitìní pokladní sluby pro veøejnost,
úèetnictví pøíspìvkové organizace.

Zájemci mohou zasílat svùj
strukturovaný ivotopis na:
obec@ratiborskehory.cz do 16.11.2017.

MAS Krajina srdce bude rozdìlovat desítky milionù korun
Jste zemìdìlský podnikatel? Potøebujete poøídit technologie pro ivoèinou a rostlinnou výrobu nebo vybudovat pastevní areál èi seník? Chtìli
byste zaloit èi vybavit sýrárnu, pekárnu a podobná zaøízení?
Podnikáte jinak nebo jste ivnostník? Potøebujete zrekonstruovat èi vybavit provozovnu? Chcete provozovat agroturistiku?
Jste nezisková organizace, spolek, nebo vzdìlávací zaøízení? Máte nápad jak zpøíjemnit ivot
seniorùm, rodinám s malými dìtmi èi celkovì
zpøíjemnit ivot vaim sousedùm?
Máte zajímavý nápad a chtìli byste ho finanènì podpoøit?
MAS Krajina srdce je tu se 67 miliony právì
pro Vás. Po dlouhé dobì má schválený strategický plán a mùe na svém území opìt podporovat
podnikatelské i neziskové subjekty.
Tøi zdroje, ze kterých se bude podpora èerpat:
1. Program rozvoje venkova (PRV),
2. Integrovaný regionální operaèní program (IROP)
3. Operaèní program zamìstnanost (OPZ)
Z PRV budou podporovaní zemìdìltí podnikatelé, výrobci potravin, nezemìdìltí podnikatelé nebo obce.
Z IROP a OPZ zaøízení péèe o dìti, koly, neziskovky, církve, obce,pøíspìvkové organizace,
OSVÈ a poskytovatelé sociálních slueb.

Podporovaná témata a pøíklady:
Program rozvoje venkova (PRV)
l Zemìdìlské podnikání (podpora 50%)  napø.

rekonstrukce a nákup nemovitostí, strojù a technologií v ivoèiné výrobì (seníky, pastevní
areály, sadaøské a ovocnáøské aktivity...)
l Zpracování zemìdìlských produktù (podpora a 45%)  napø. poøízení strojù a nástrojù

pro zpracování zemìdìlských produktù, výstavba a rekonstrukce budov pro
zpracování zemìdìlských produktù,
investice související se skladováním
zpracované suroviny, investice související s uvádìním produktu na trh (sýrárny, mlékárny, jatka, mlýny...)
l Lesní infrastruktura, jejírekonstrukce a výstavba (podpora 90%)  napø. cesty, mostky,
propustky, lávky...
l Nezemìdìlské podnikání (podpora a 45%)
 napø. stavební obnova èi výstavba provozovny, poøízení strojù a vybavení, hardware, software...
l Agroturistika (podpora a 45%)  napø. stavební obnova èi nová výstavba provozovny,
poøízení stojù a vybavení informaèní technologií...

Integrovaný regionální operaèní
program (IROP)
l Modernizace a vybavení rekonstrukce kol

(podpora 95%)  napø. vytvoøení a modernizace odborných uèeben pro výuku cizích jazykù, vyuití moderních informaèních technologií, pøírodopisu, manuální zruènosti (kuchyòky, dílny, pracovny, laboratoøe)
l Podpora celoivotního vzdìlávání (podpora
95%)  napø.vytvoøení uèeben vhodných pro
celoivotní vzdìlávání dospìlých (podobnì
jako v pøedchozím odstavci), zájmové a neformální vzdìlávání mládee, zaøízení péèe o dìti
do 3 let mimo základní koly
l Investice do sociálních slueb (podpora 95%)
 napø. nákup objektù, zaøízení a vybavení,
stavební úpravy, dopravní prostøedky pro terénní sluby

Operaèní program zamìstnanost (OPZ)
l Podpora rodin (podpora 85%)  napø. pøí-

mìstské tábory, dìtské skupiny, zaøízení péèe
o dìti (kluby), spoleèná doprava dìtí do koly
a ze koly
l Poskytování sociálních slueb a poradenství
(podpora 85%)  napø. odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálnì terapeutické
dílny, osobní asistence, odlehèovací sluby
l Sociální podnik (podpora 85%)  napø.vznik
a rozvoj podnikatelských aktivit se zapojením
tìchto cílových skupin (napø. osoby dlouhodobì èi opakovanì nezamìstnané, osoby se
zdrav. postiením, osoby v/nebo po výkonu
trestu, osoby peèující o malé dìti, neaktivní
osoby, uchazeèi o zamìstnání 50 a více let,
lidé mladí 30 let, osoby vracející se na trh
z mateøské nebo rodièovské dovolené, osoby
peèující o jiné závislé osoby). Podnik vytváøí
zisk, jeho èást je zpìtnì do nìj investována.
Pøedpokládaný pøíjem ádostí o dotaci je
plánován na leden  bøezen 2018. Neváhejte s
pøípravou projektu! Pokud je k projektu potøeba stavební povolení, doporuèujeme ho vyøídit
co nejdøíve.
Pøípadné projekty neváhejte konzultovat
na emailu: maskrajinasrdce@seznam.cz,
nebo na tel.: +420 775 317 001
Mùete nás také navtívit osobnì
v naí kanceláøi.
Adresa:
MAS Krajina srdce, z.s.
Vanèurova 1946, 390 01 Tábor
Otevírací doba:
Po - Pá 7:00 - 15:00
Po dohodì i mimo otevírací dobu!
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Ze kolství

Slavnostní otevøení Waldorfské základní koly Mistra Jana

v Ratiboøských Horách

Dne 28.9. probìhlo slavnostní otevøení waldorfské základní koly. Setkání se zúèastnili dìti, rodièe i pedagogové, pøátelé a zájemci z øad veøejnosti, øeditelé táborských základních
kol, zástupci Mìsta Tábora, MAS Krajina srdce a pøedevím
zástupci obce a koly v Ratiboøských Horách. Pøíspìvek na
téma Význam waldorfské koly pro dìti pøednesla finská lé-

kaøka Seija Zimmermann, která se specializuje na dìtskou neurologii, pracovala na rùzných pediatrických klinikách a jako kolní
doktorka pomáhala rozvíjet waldorfské kolství ve Finsku. Pozdravy a vìcné dary pøedali zástupci waldorfských kol z Èeských Budìjovic, Písku, Pøíbrami, Karlových Varù, Prahy, Brna
a Akademie sociálního umìní Tabor (Praha). Vem návtìvníkùm dìkujeme za krásnou atmosféru.

Martinská slavnost

Waldorfská základní kola Mistra Jana a Dìtský
klub Janíèek poøádají martinský lampionový prùvod
pro dìti z Ratiboøských Hor a okolí. Sejdeme se
8. 11. 2017 v 17 hodin v aleji pøed kolou v Ratiboøských Horách a vydáme se po okolních cestách za
zpìvu martinských písní. Spoleènì se podìlíme
o martinské rohlíèky a moná pøijede i svatý Martin
na bílém koni. Vichni jste srdeènì zváni.
Základní kola v Ratiboøských Horách oznamuje,
e sbìr papíru a drobných elektrospotøebièù

Vánoèní jarmark
Waldorfská základní kola Mistra Jana a Základní kola
a Mateøská kola Ratiboøské Hory Vás srdeènì zvou na

Vánoèní jarmark, který se uskuteèní

v nedìli 3. 12. 2017 od 13.00 - 17.00 v základní kole.

V kostele sv. Vojtìcha Vám dìti zazpívají
vánoèní koledy v 16 hodin.

Mùete se tìit na prodej ruèních výrobkù dìtí, pøátel, rodièù i veøejnosti, tvoøivé dílny pro dìti a domácí obèerstvení.
Pokud se chcete pøipojit a nabídnout Vae vlastní kulináøské
nebo øemeslné výrobky, ozvìte se na tel: 737 862 984.

bude ukonèen k 31. 12. 2017.

Z mateøské koly...

V letoním roce je mateøská kola opìt naplnìna.
Zapsány jsou dìti z Ratiboøských Hor, Podolí, Ratiboøic, Vøesec, Pohnánce, Pohnání i Tábora. kolní
vzdìlávací program Hraj si, uè se, smìj se je zamìøen na výchovu ke zdravému ivotnímu stylu, rozvíjení komunikativních dovedností, pøedètenáøské gramotnosti, matematických pøedstav, k praktickým dovednostem a v neposlední øadì i estetickému vnímání, které je dìtem velmi blízké. Od øíjna spolupracujeme s taneèní kolou ATAK. Taneèní krouek navtìvuje vìtina dìtí z mateøské koly.
Teplé podzimní poèasí dovoluje dìtem volné pohybové vyití na kolní zahradì.
Jaroslava Basíková

Nai nejmení na dìtském høiti
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Z M AT R I KY
ivotní jubileum
oslavili

70 let

Vítù Anna ze Vøesec
Krulichová Jindøika

z Ratiboøských Hor

Berková Zdeòka

z Ratiboøských Hor

75 let

Malenická Anna z Ratiboøic
Vacková Marie z Ratiboøských
Komínková Tamara z Dubu
Kovandová Marie ze Vøesec
Èulíková Jana

Hor

80 let

Paní Tamara Komínková pøi podpisu pamìtní knihy

z Ratiboøských Hor

Vítáme

Barbora Stradová, Ratiboøské Hory
imon Janura, Ratiboøské Hory
Eva Vítù, Vøesce

Rozlouèili jsme se
Marie Hodná,

Ratiboøské Hory

(1934)

Podolí

(1965)

Ratiboøské Hory

(1925)

Radek Moran,
Vladimír Vácha,

Red.

Paní Jindøika Krulichová pøi podpisu pamìtní knihy

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Vítání obèánkù

Barbora Stradová

V pátek 22. záøí se v obøadní
místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách konalo slavnostní vítání obèánkù do ivota a do naí
obce. Starosta Radek Lamboj pøivítal Jakuba Píu a Barboru Stradovou z Ratiboøských Hor mezi spoluobèany, jako nové obèánky naí
obce. Rodièùm popøál hodnì trpìlivosti s jejich výchovou a pøedal jim
od obce penìní dar, maminkám
kytièku a dìtem hraèku. Pásmo básní pro tuto pøíleitost pøipravila
s dìtmi základní koly
øeditelka Mgr. Eva Tlustá.
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OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Výsledky PODZIM 2017
I. B tøída mui  skupina D

Sokol Slavonice  SK Ratiboøské Hory
3:1
SK Ratiboøské Hory  TJ Dolní Bukovsko
2:1
Sokol Kardaova Øeèice  SK Ratiboøské Hory
3:2
SK Ratiboøské Hory  Sokol Mladá Voice
1:2
TJ Malice  SK Ratiboøské Hory
2:3
SK Ratiboøské Hory  1. FC Jistebnice
1:0
SK Ratiboøské Hory  Sokol Chotoviny
0:0
Jiskra Tøeboò B  SK Ratiboøské Hory
2:3
SK Ratiboøské Hory  Sokol Tøebìtice
0:3
FK Sokol Tøebìtice  SK Ratiboøské Hory
3:0
SK Ratiboøské Hory  FK Øepeè/Opaøany
1:3
SK Liov  SK Ratiboøské Hory
3:0
Tabulka po 12. kole:
1. SK Liov
12 11
0 1 50:14 33
2. FK Sokol Tøebìtice
11
9
1 1 41:13 28
3. Sokol Mladá Voice
12
6
3 3 27:17 21
4. Sokol Chotoviny
12
6
3 3 24:17 21
5. Tatran Lomnice n/L.
12
6
2 4 21:18 20
6. Sokol Slavonice
11
6
1 4 15:19 19
7. Jiskra Tøeboò B
12
4
3 5 25:34 15
8. Jiskra Nová Bystøice
11
5
0 6 15:26 15
9. Sokol Kardaova Øeèice 12
3
4 5 22:23 13
10. SK Ratiboøské Hory
12
4
1 7 14:25 13
11. FK Øepeè/Opaøany
12
4
0 8 17:34 12
12. TJ Dolní Bukovsko
11
3
1 7 16:24 10
13. TJ Malice
12
2
2 8 23:30
8
14. 1. FC Jistebnice
12
2
1 9 12:28
7
Zbývá sehrát:
13. kolo SO 4.11. 14.00 SK R. Hory  Tatran Lomnice n/L.
14. kolo SO 11.11. 10.00 Sokol Chotoviny  SK R. Hory

III. tøída mui

Sokol Myslkovice  SK Ratiboøské Hory B
7:0
SK Ratiboøské Hory B  Sokol Planá n/L B
1:6
Sokol Borotín  SK Ratiboøské Hory B
2:1
SK Ratiboøské Hory B  SK Èerv. Kùò Tábor
6:1
Sokol Sudomìøice u Bech.  SK Ratiboøské Hory B 1 : 4
SK Ratiboøské Hory B  SK ZD Pojbuky
3:0
Olympie Mìice  SK Ratiboøské Hory B
4:2
SK Ratiboøské Hory B  FK Makov Hùrka
3:1
TJ Draice B  SK Ratiboøské Hory B
2:0
SK Ratiboøské Hory B  Sokol Vlkov
3:1
Tabulka po 10. kole:
1. Sokol Myslkovice
10
8
0 2 35: 8 24
2. Sokol Planá n/L. B
10
6
1 3 28:18 19
3. Olympie Mìice
10
6
1 3 17:15 19
4. FK Makov Hùrka
10
5
2 3 31:22 17
5. TJ Draice B
10
5
1 4 28:29 16
6. Sokol Borotín
10
5
1 4 23:27 16
7. SK Ratiboøské Hory B
10
5
0 5 23:25 15
8. Sokol Stádlec
10
3
3 4 19:21 12
9. TJ Sokol Vlkov
10
4
0 6 18:21 12
10. SK ZD Pojbuky
10
3
1 6 20:23 10
11. SK Èervený Kùò Tábor
10
3
1 6 17:25 10
12. Sokol Sudomìøice u B. 10
0
3 7 12:37
3
Zbývá sehrát:
11. kolo SO 4.11. 14.00 Sokol Stádlec  SK Rat. Hory B
Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek
na obecním úøadì do konce listopadu 2017,
dostanou sladkou odmìnu.

Lutìní pro dìti
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