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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve ètvrtek 11. 9. 2014.
Po zahájení a po kontrole usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce,
kde bylo zjitìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady
obce, z které vyjímáme:
✦ S plánovanou rekonstrukcí hráze
a opravou bezpeènostního pøelivu na
rybníku v Podolí dolo za úèasti stavební firmy a Rybáøství Tøeboò k pøedání stavenitì s tím, e k 1. 10. 2014
bude stavba zahájena. Pro nás je dùleitý pouze fakt, e stavba musí být zhotovena do konce mìsíce listopadu.
Poté zaádáme Ministerstvo pro místní rozvoj k proplacení 90% nákladù.
Zbylých 10% uhradí po vzájemné dohodì Rybáøství Tøeboò, èím bude celá
akce zadministrována a obec nebude
mít na výe uvedené akci ádný finanèní
podíl. Pøipomínám, e celkové výdaje
jsou 2 994 817 Kè.
✦ V srpnu byla ukonèena plánovaná oprava èásti vodovodního øádu v lokalitì
na Výhonì. V rámci opravy bylo v ulici
od telefonní ústøedny k Heroutovým,
vymìnìno tøináct domovních pøípojek
a poloeno nové polyetylenové potrubí vèetnì koncového vzduníku. Aby
nedolo po zimì k propadu nového asfaltového koberce, bylo rozhodnuto, e
nový povrch bude poloen a na jaøe
pøítího roku.
✦ Koncem záøí byly zahájeny práce na rekonstrukci technologického zaøízení na
èistírnì odpadních vod. Firmou ÈKV
Praha, která úpravu provádí, byl z obou
nádrí odstranìn starý aeraèní høebenový buben, nádre byly vyèitìny od
mechanických èástí a byl do nich uloen jemnobublinný aeraèní systém,

který pracuje na bázi stlaèeného vzduchu. Ten je vyrábìn dmychadlem a rozvod je proveden nerezovým potrubím,
které vhání prostøednictvím polypropylenových tlakových trubek vzduch do
aktivaèního prostoru nádre. Rekonstrukce by mìla být hotova do poloviny øíjna, poté bude sputìn zkuební
provoz celé èistírny. Celá akce je hrazena z rozpoètu obce v celkové výi
690 000 Kè. ÈOV v Ratiboøských Horách je v provozu od roku 1989, a to
bez vìtích oprav. Doufejme, e i nová
technologie, která by mìla hlavnì sníit výdaje na provoz a zvýit efektivitu
èitìní, bude mít stejnou ivotnost, jako
pùvodní høebenovka.
✦ V obecním sále spìje k závìru i nový
plynový systém vytápìní. Jsou nainstalovány generátory na výrobu tepla,
celý systém proel závìreènou kontrolou ukonèenou revizí, finiuje se s novou elektroinstalací. Plnì doufám, e
se ve stihne vèas do soboty 11. øíjna,
kdy je ji naplánována první akce.
✦ S firmou Revenge a.s., zabývající se
sbìrem a zpracováním odìvù, obuvi
a textilu, byla uzavøena smlouva na
umístìní kontejneru na pouité oacení. Kontejner bude umístìn v prostoru
za hasièskou zbrojnicí (vedle prodejny
Jednoty) v Ratiboøských Horách.
-sta

Z obsahu:
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Podzimní
píseò
Pøíroda tesknou píseò zpívá,
slunce odchází v dál,
èlovìk se zastaví a dívá,
léto by si zas pøál.
I lístky na stromech vìtrem pìjí,
zeloutnou a zèervenají,
pak snáí se na studenou zemi,
seschnou, zkroutí se, zmírají.
Kapièky detì utkvìly na trávì.
Slyíte, jak mrholí?
Vyprahlá zemì vybírá danì
z edých oblakù na nebi.
Podzim zas tesknou píseò zpívá,
slunce ztrácí svùj jas.
Pøíroda ztichne a usíná,
pøesto je krásou vech krás.
M. Øíhová
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Obec v období 2010  2014

Nové volby do obecních zastupitelstev
jsou za dveømi a pøi vìdomí tohoto faktu
je vhodné rekapitulovat odvedenou práci za uplynulé ètyøi roky.

â Ji

Rok 2010

v listopadu mìlo nové zastupitelstvo obce na programu schválení zmìny
è.1 územního plánu obce Ratiboøské Hory,
o který poádala spoleènost Podolí Energy
s.r.o. a jejím cílem bylo vytvoøení pøedpokladu pro monost vyuití alternativních
zdrojù energie - sluneèního záøení a vyuít
pohledovì neexponovanou plochu pro
tyto úèely v místní èásti Podolí. V rámci
schválení zmìny è. 1 byla podepsaná darovací smlouva s investorem (Podolí Energy s.r.o.), jejím pøedmìtem je kadoroènì
poskytnutí finanèního daru obci Ratiboøské Hory v èástce 200 000 Kè po dobu
20 let.
â Od stavebního odboru MÚ Tábor jsme
obdreli kolaudaèní souhlas na prodlouení vodovodního øádu k rybníku Pøítel.

Rok 2011

â Zaèátkem roku 2011 probìhlo první
jednání sboru zástupcù vlastníkù k pozemkovým úpravám.
â Obec zaádala o granty vyhlaovaných
kadoroènì Jihoèeským krajem a souèasnì byla zaslána ádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsme ádali
o vyhláený grant na podporu zapojení dìtí
a mládee do komunitního ivota v obci.
Zde vznikl ve spolupráci s místní základní
kolou projekt na vznik nového dìtského
høitì. Projekt za celkem 218 000 Kè byl
úspìný a my jsme získali dotaci ve výi
152 000 Kè na výstavbu dìtského høitì,
které bylo nakonec umístìno na slunné
místo za tìlocviènu.
â Kadoroèním pøistavením velkoobjemových kontejnerù na komunální odpad se
kupodivu zmírnil i výskyt tzv. èerných skládek kolem obce.

â Obec získala 110 000 Kè dotaci na opra-

vu støechy hasièské zbrojnice v Ratiboøských Horách. S touto akcí byla spojena
i výmìna støení krytiny na hasièárnì
v Dubu. Celkové náklady se vyplhaly na
220 000 Kè.

â S novým projektem Obnova spoleèen-

ských budov v Mikroregionu Venkov byla
po obdrené dotaci v celkové hodnotì
93 270 Kè v klubovnì v Ratiboøicích a ve
spoleèenské místnosti ve Vøescích vymìnìna okna. Tøicetiprocentní spoluúèast ve
výi 28 270 Kè byla hrazena z obecního
rozpoètu.

â V Ratiboøicích byla prodlouena vìtev
veøejného osvìtlení k nové zástavbì.
â V Podolí byla provedena výmìna pod-

lahy na lávce pøes Chotovinský potok, kde
pùvodní fony byly nahrazeny novými, tlakovì naimpregnovanými.

â Na obecním úøadì probìhl týdenní kurz
práce s poèítaèem pro seniory.

â Koncem roku jsme obdreli 65% dotaci na opravu vodovodu. Vyjádøeno v korunách byla celková výe uznatelných nákladù 14 mil. Kè, z toho 9 mil. byla dotace
a 5 mil. byla spoluúèast obce. Na tuto èástku byla v následujícím roce podepsána úvìrová smlouva s ÈSOB, která vyhrála výbìrové øízení s fixní úrokovou sazbou 2,33
p.a. s tím, e poslední splátka je splatná
31. 5. 2022.
â Poèátkem

Rok 2012

roku 2012 zaèaly práce na
rekonstrukci vodovodu v Ratiboøských Horách. Bylo poloeno nové potrubí od vodního zdroje v Rat. Horách k vodojemu, byla
pøistavìna dalí akumulaèní nádr pro
zdvojnásobení objemu vodárny, která se
propojila s novým hloubkovým vrtem
a v neposlední øadì bylo poloeno nové potrubí i smìrem do obce a k hasièské zbrojnici.

â Jedním z nejtìích rozhodnutí pro za-

stupitele byla otázka tzv. podlimitu v naí
základní kole. Hlavním tématem nebyla
jenom finanèní zátì obecního rozpoètu,
ale jednalo se i o otázku sociální èi pracovní. Z nìkolika variant dospìlo ZO ke kompromisu a odsouhlasilo omezení výuky na
2. stupni Z s tím, e pøípadné ruení
2. stupnì se uskuteèní a za dva roky, ale
ji se dotkne ákù vycházejících z pátého
roèníku.

â V rámci zokruhování vrchní èásti obce

vodovodem, jsme pøistoupili k vybudování nové vodovodní vìtve kolem prodejny
potravin na køiovatku na Ratiboøice. Celá
akce ve výi 400 000 Kè byla hrazena z rozpoètu obce.

â Z programu obnovy venkova JèK jsme
obdreli dotaci ve výi 130 000 Kè na vý-

stavbu kanalizaèní vìtve v obci Vøesce.
Jednlo se o 107 m úsek pro podporu nové
bytové výstavby.

â Do funkce øeditelky Z a M Ratiboø-

ské Hory byla radou obce 1. 8. 2012 jmenována paní Mgr. Irena Melicharová, která
vyhrála konkurzní øízení.

â V souvislosti s komplexní pozemkovou

úpravou pro k.ú. Dub u Ratiboøských Hor,
Ratiboøice u Tábora a Ratiboøské Hory, ZO
na svém mimoøádném zasedání schválilo
plán spoleèných zaøízení, ve kterém je podchycena cestní sí a infrastruktura, ochrana vody a pùdy, vodohospodáøská opatøení a ochrana pøírody a krajiny.

â Po opakované ádosti o dotaci z Jiho-

èeského kraje byla nae obec úspìná
v získání grantu na obnovu pomníku padlým na námìstí v Ratiboøských Horách. Cílem projektu byla záchrana díla sochaøe Antonína Bílka a uctìní památky padlých za
1. svìtové války. Celkové náklady na tuto
akci vyly na 13 000 Kè, z toho 10 000 Kè
byla dotace.

âS

pomocí Mikroregionu Venkov, kde
jsme získali 50 000 Kè dotaci, byly vymìnìny vstupní dveøe do sálu za celkovou
cenu 118 000 Kè.

â S firmou Inet4 byla uzavøena smlouva

o pronájmu místa k umístìní vlastního anténního systému na budovì è.p. 40. Jde
o dalího provozovatele internetového signálu pro nai obec a její blízké okolí.

â Ve spolupráci s fotbalovým klubem
byly pøistavìny kabiny na høiti.
â Plánovaná rekonstrukce NN v Ratiboøicích nás pøimìla osadit nové stoáry veøejného osvìtlení. Tato akce byly plnì hrazena z rozpoètu obce s celkovým nákladem
597 000 Kè.

Rok 2013

â Pozemkové úpravy byly zahájeny i v ka-

tastrech Podolí a Vøesec. Rovnì zde byl
schválen plán spoleèných zaøízení.

â 2. èervna nás zasáhla povodeò. Ta zpùsobila zatopení snad vech studní kolem
Chotovinského potoka, který se okamitì
vylil z bøehù a napáchal znaèné kody na
budovách a okolních pozemcích.Ve spolupráci s Èerveným køíem a Okresní hygienickou stanicí byly odebrány vzorky ze zaplavených studní, byl proveden rozbor vody
a dolo i k finanèní kompenzaci obèanù ze
zaplavených oblastí. Ve spolupráci s Rybáøstvím Tøeboò vznikl následnì projekt,
který øeí odstranìní povodòových kod
v Podolí. Jde pøevánì o úpravu pøelivné
hrany na odtoku, spolu s opravou ponièené hráze. Projekt zaslaný spolu s ádostí
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
byl úspìný a obec získala dotaci ve výi
2 695 335 Kè. /pokraèování na dalí stranì/

ø í j e n 2014
/dokonèení ze str.2/

â V srpnu byla vymìnìna støecha na bu-

dovì M. Nelo pouze o výmìnu krytiny,
ale o výmìnu celého krovu spolu s klempíøskými prvky a budova dostala i novou
fasádu a nové zastøeení vstupu. Díky detivému poèasí jsme byli nuceni provést
i èásteènou rekonstrukci vnitøních prostor,
vèetnì výmalby a nakoupení nového nábytku. Ta byla hrazena v plné výi pojiovnou. Malou èástí nám pøispìla i dotace
z JèK, která pokryla svou výí 170 000 Kè
èást výdajù na fasádu. Celková cena rekonstrukce se vyplhala na 1 125 tisíc Kè.

â Z programu obnovy venkova jsme pøes
Mikroregion Venkov obdreli dotaci ve výi
48 750 Kè. Pøíspìvek byl vyuit na nákup
traktorové sekaèky, kterou jsme poskytli
fotbalovému klubu na seèení fotbalového
høitì.

â I fotbalový klub uspìl v získání dotace
na údrbu a provoz sportovního zaøízení
v èástce 64 000 Kè a obec pomohla svou
èástí spolufinancovat tento projekt. Byla
vymìnìna plechová støecha, realizovala se
i nová fasáda na kabinách.
â Od

Ministerstva dopravy jsme získali
dotaci ve výi 331 000 Kè na povodòové
kody, kterou jsme vyuili na nový asfaltový povrch u horní autobusové zastávky
v Ratiboøských Horách.

âV

rámci úhrady mimoøádných finanèních prostøedkù jednotkám sboru dobrovolných hasièù byla pøiznána z Krajského
úøadu dotace ve výi 66 000 Kè. Místní
JSDH tuto dotaci vyuila na nákup materiálu pro potøeby jednotky pøi zásahu.

â V neposlední øadì jsme se zabývali otáz-

kou ji uzavøené restaurace U báby, respektive funkèností obecního sálu, který je napojen celou infrastrukturou na pøilehlou
restauraci. Vstoupili jsme do jednání s obì-
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ma vlastníky restaurace s nabídkou odkoupení jejich podílù na nemovitosti, které
nevedlo k úspìchu. Tím jsme dospìli
k názoru, e musíme zabezpeèit sál obce
inenýrskými sítìmi tak, aby byl schopen
samostatného provozu.

Rok 2014

â Podaøilo se získat dotaci z programu ob-

novy venkova v hodnotì 170 000 Kè na
výmìnu oken v bytovém domì è.p. 40
v Ratiboøských Horách. Celková cena se vyplhala na koneèných 341 976 Kè.

â Z dotace ve výi 46 000 Kè, kterou jsme
získali pøes Mikroregion venkov, se nám
podaøilo uskuteènit výmìnu oken v pastouce v Dubu a vstupních dveøí ve spoleèenské místnosti ve Vøescích.

â Obnovu vodovodního øadu jsme provedli i v tomto roce, a to v úseku jedné
z ulic na Výhonì a prodlouením vodovodní vìtve ve spodní èásti obce.
Obì akce byly plnì hrazeny z rozpoètu výdajem 307 340 Kè a 176 660 Kè.
â Z prostoru ordinace po dìtské lékaøce
jsme vybudovali útulný byt. Po nainstalování kuchyòské linky bude nabídnut k pronájmu. Výdaje na jeho rekonstrukci nepøesáhly 100 000 Kè.

â Na sále jsme pøistoupili k novému systému vytápìní. Ji dnes je vybudováno plynové topení a osazena nová pøípojka elektøiny. Pro osamostatnìní sálu od inenýrských sítí napojených pøes vedlejí budovu restaurace je potøeba pokraèovat, a to
novou pøípojkou vody a odpadu.
â Budovu M jsme osadili novými vstupními dveømi, a to jak do kolní jídelny, tak
i do kolky.

â Velkou

otázkou bylo rozhodování zda
pøijmout dotaci na rekonstrukci tìlocvièny, která potøebuje po 36 letech své existence øádnou opravu. Pøistoupili jsme na

V í t e ,  e ...
... na obecním úøadu je moné opìt
zakoupit stolní kalendáøe na rok 2015
s dobovými fotografiemi obcí Táborska za 65, Kè ...
n n n
... byla dokonèena zastávka na námìstí smìr Tábor  Mladá Voice ...

n n n
... na obecním úøadu mùete zakoupit knihu od Zdeòka Dìdièe Pomníky padlým v 1. svìtové válce v okrese Tábor, cena 250, Kè ...

3
øeení postupných oprav z vlastních prostøedkù. Pøijetí dotace s vysokou spoluúèastí by znamenalo zbyteèné zaúvìrování
obce na dlouhé období. e se nejedná jen
o posunutí problému do budoucna je fakt,
e jetì do konce tohoto roku bude vymìnìna støení krytina i se zateplením stropního plátì. Po zimní sezónì budeme pokraèovat v rekonstrukci aten a umýváren.

â Poslední velkou akcí v tomto roce je
rekonstrukce èistírny odpadních vod, která právì probíhá. S náklady 690 000 Kè se
jedná o dalí vìtí akci financovanou z rozpoètu obce, protoe na rekonstrukce nejsou vypsány dotace.

Nelze opomenout ani finanèní èi materiální
spolupráci s místními organizacemi jako je
TJ Sokol, Fotbalový klub, Jezdecký klub,
Obèanské sdruení ivot v Dubu, spolky
hasièù èi myslivecká sdruení. Na druhou
stranu patøí tìmto organizacím podìkování za poøádání akcí kulturního i sportovního charakteru pro nae spoluobèany.
Za ètyøleté období se podaøilo získat dotace v celkové èástce dosahující k 13 milionùm Kè a celkem bylo proinvestováno pøes
22 milionù Kè. Na velikost naí obce je to
velice sluný poèin, který je alespoò nìkde
malinko vidìt. Bohuel vìtina investièních
akcí zdaleka vidìt není, i kdy stála nejvìtí
peníze. Jedná se pøedevím o výstavbu
nového vodovodu za 15 milionù, novou
technologii na ÈOV nebo novou plochou
støechu na tìlocviènì obì za 1,5 mil. Kè.
V následujícím volebním období bude mít
nové zastupitelstvo monost dokonèit rozpracované projekty, popøípadì se zamìøit
na dalí akce investièního charakteru.
Obecní zastupitelstvo vèetnì starosty obce
dìkuje vem spoluobèanùm za svìøenou
dùvìru a spolupráci na rozvoji obce.
sta
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Ze

kolství

Nový kolní rok je tady. . .
Tak rychle jak nám utekl minulý kolní rok, tak rychle utekly
i dvoumìsíèní prázdniny, které si zajisté kadý uíval po svém.
Nìkdo si uíval dovolené u moøe, jiný se spokojil s èeským
rybníkem a kempem. Tak èi onak, prázdniny jsou pryè a my
vichni se musíme vrátit na svá místa. Uèitelé za katedru a dìti
do lavic.
Nae kola prola zásadní zmìnou. Definitivnì odeli poslední áci druhého stupnì a zároveò s nimi i áci 5. tøídy. Vìtina z nich pøela do základní koly v Mladé Voici. Náhradou za
tyto uprchlíky je ale 9 nových prvòáèkù, kteøí 1. 9. 2014 nastoupili do koly. Jmenovitì to jsou: Kateøina Cibulková, Tomá
Fier, Luká Lhotka, Pavel Mareda, Denisa Mazáèová, Elika
Nováková, Vítek Smetana, Radek Strada a Filip Vanìk. V prvním
patøe budovy tak máme zaplnìné dvì tøídy, jednu tøídu obývají
prvòáèci a druháèci, kterých je dohromady 15, druhou obsazenou tøídou je tøída tøeákù a páákù. I tady je celkem 15 dìtí.
V pøízemí se tak teï nachází pouze druina a atny kolákù.
I v tomto kolním roce je moné si vybrat nìkterý z kroukù,
které kola dìtem nabízí. Pøesnì se jedná o krouek anglického
jazyka, krouek èeského jazyka a matematiky, sportovní krouek, krouek PC a internet a krouek keramiky. áci mají také
monost výuky hry na hudební nástroj, kterou povede pan Martin Kuèera. Èekají nás ale i dalí aktivity, jako jsou rùzná divadelní pøedstavení, mobilní dopravní høitì, program o správném

Babouci v Dubu . . .

Nai noví prvòáèci
stravování s názvem Zdravá pìtka a podobnì. Pøipravené bude
také kadoroèní vánoèní vystoupení.
Vem ákùm tímto pøejeme pìkné známky a spoustu zvìdavosti,
která je pøi získávání nových znalostí potøeba. Uèitelùm a ostatním
zamìstnancùm koly pøejeme co nejvíce radosti z vykonané práce.
Rádi bychom tímto také podìkovali panu starostovi a vem èlenùm
zastupitelstva obce za vekerou pomoc, kterou kole a jejímu chodu
vìnují.
Petra Èekalová

pro mnohé splnìný sen.

Jak tuto krásnou letní zábavu zhodnotil kapelník Baboukù, pan Petr Shýbal?

Nemohu si odpustit vzpomínku na
jedno z posledních vystoupení, odpolední veselici v Dubu u Ratiboøských Hor.
Po pøíjezdu do Dubu nás èekalo velice milé pøekvapení, kdy jsme na pøipra-

veném pódiu nali pøesnì 11 idlí a na kadé jsme vichni mìli dárek v podobì jednoho balení piv, prkénka na krájení, perník
s nápisem Pozdrav z Dubu a také jedno
místní pivo DUBÁK !!! Samozøejmì nejde

ani o to, co bylo na tìch idlích, ale o to
krásné pøekvapení, které by jste jistì ocenili i po stránce vkusného naaranování.
Poøadatelé nezapomnìli ani na nejstarí obyvatelku Dubu a jednu oslavenkyni,
kterým pøedali krásný puget. Rovnì prostøedí bylo krásné, kde se poøádající museli vyrovnat se svaitým terénem, take jeden stan a obsluha (pojízdný výèep) byl jakoby v prvním patøe a druhý stan
postavili o kousek dál a, jak
jsem ji naznaèil, jakoby v druhém patøe. Dokonce i parket
byl malinko do kopce, take
jsme zaznamenali od tanèících
malou výtku, nebo do kopce
se prý patnì tancuje :). Samotná obec má pouze kolem
80 obyvatel, ale hned od zaèátku se její poèet tøikrát a ètyøikrát zvìtil. Vesele se vyhrávalo a veselí vydrelo a do
konce.
Pro pøíznivce Baboukù máme
dobrou zprávu, ji nyní máme
zajitìn termín letní zábavy

BABOUCI v DUBU 2015
a to na sobotu
15. 8. 2015 od 17:00 hodin.
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Z matriky
Blahopøejeme
Jiøina Lhotková,

Ratiboøské Hory

Vìra Skopcová,
Podolí

Anna Kimlová,

Ratiboøice

70 let
70 let
86 let

Josef Vanìk,

Vøesce

Marie Vacková,

Ratiboøské Hory

Marie Kuchaøová,

Ratiboøice

Marie Èerná,
Dub

Marie Kovandová,
Vøesce

Paní Jiøina Lhotková pøi podpisu pamìtní knihy

74 let

Vítáme

Albìta Zelendová,

Dub

72 let

Natálie Komínková,

90 let

Rozlouèili jsme se

80 let

z Ratiboøských Hor

72 let

z Ratiboøských Hor

Ratiboøské Hory

Milan Kuzdas

Anna Smetanová

1940
1919
Red.

Paní Vìra Skopcová pøi podpisu pamìtní knihy
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OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
 výsledky PODZIM 2014 
I.B tøída mui  skupina C
SK Rat. Hory - TJ Malice
1:1
SK Rat. Hory - Sokol Sepekov
3:4
SK Rat. Hory - Sokol Mladá Voice 0 : 0
SK Rat. Hory- SK Kavas Vìtrovy
2:1
1. FC Jistebnice - SK Rat. Hory
3:2
FC Chyky - SK Rat. Hory
0:2
SK Rat. Hory - Slavoj Temelín
3:2
SK Rat. Hory - FK Meteor Tábor
1:3
Tabulka po 7. kole:
1. I. FC Boston Kluky 4 4 0 26:17 16
2. 1. FC Jistebnice
5 1 2 19:13 16
3. FC Bechynì
5 0 3 20:16 15
4. AFK Smet. Lhota 4 3 1 17:14 15
5. Sokol Ml. Voice 4 2 2 12: 9 14
6. Sokol Záhoøí
4 2 2 13:17 14
7. Sokol Sepekov
4 0 4 21:20 12
8. SK Rat. Hory
3 2 3 14:14 11
9. TJ Malice
3 2 3 11:16 11
10. FK Øepeè/Opaøany 3 2 3 11:17 11
11. FK Meteor Tábor 3 1 4 24:19 10
12. SK Kavas Vìtrovy 3 1 4 17:12 10
13. FC Chyky
0 1 7 9:19 1
14. Slavoj Temelín
0 1 7 9:20 1
Zbývá odehrát (13. kolo bylo pøedehráno):

8. kolo SO 11.10. 15.00
AFK Smetanova Lhota - SK Rat. Hory
9. kolo SO 18.10. 15.30
SK Rat. Hory - I. FC Boston Kluky
10. kolo SO 25.10. 14.30
FK Øepeè / Opaøany - SK Rat. Hory
11. kolo SO 1.11. 14.00
SK Rat. Hory - FC Bechynì
12. kolo NE 9.11. 14.00
Sokol Záhoøí - SK Rat. Hory
14. kolo SO 15.11. 13.30
Sokol Sepekov - SK Rat. Hory

IV. tøída mui  skupina B
SK Èerv. Kùò Tábor - SK Rat. Hory B 3 : 2
SK Rat. Hory B - FC Oldøichov
3:0
FC Míè - SK Rat. Hory B
4 :10
Sokol Koice B - SK Rat. Hory B
3:1
SK Olymp Tábor - SK Rat. Hory B
1:8
Petrastav Radenín B - SK Rat. Hory B 2 : 1
SK Rat. Hory B - 1. FC Jistebnice B 4 : 2
Tabulka po 7. kole:
1. SK Èerv. Kùò Tábor 5 0 1 23:11 15
2. Sokol Koice B
4 1 2 13:13 13
3. SK Rat. Hory B
4 0 3 29:15 12
4. FC Oldøichov
4 0 3 23:20 12
5. Petrastav Radenín B 3 1 3 15:15 10
6. 1. FC Jistebnice B 2 1 3 17:19 7
7. SK Olymp Tábor
2 1 4 14:25 5
8. FC Míè
1 0 6 17:33 3
Zbývá odehrát:

8. kolo NE 12.10. 16.00
SK Rat. Hory B - SK Èerv. Kùò Tábor
9. kolo NE 19.10. 15.30
FC Oldøichov - SK Rat. Hory B
10. kolo NE 26.10. 14.30
SK Rat. Hory B - FC Míè
11. kolo NE 2.11. 14.00
SK Rat. Hory B - Sokol Koice B

Okresní pøebor  ml. áci
SK Rat. Hory B - Sokol Sez. Ústí
1:11
FK Met. Tábor B - SK Rat. Hory B 24 : 0
SK Rat. Hory B - TJ Draice/FK Øepeè 0 : 5
FC Bechynì - SK Rat. Hory B
5:1
SK Rat. Hory B - TJ Malice/SK Vìtrovy 2 : 6
Tabulka:
1. Loko Veselí n/L.
3 2 0 15: 6 13
2. FK Meteor Tábor B 3 1 0 42: 6 10
3. Sokol Sez. Ústí
3 0 1 34:13 9
4. Sokol Chotoviny 3 0 1 22: 4 9
5. TJ Malice/SK Vìtrovy 2 0 2 15:12 6
6. FC Bechynì
1 1 1 6: 3 4
7. TJ Draice/FK Øepeè 1 0 3 11:15 3
8. Sokol eleè
0 0 3 1:41 0
9. SK Rat. Hory
0 0 5 4:51 0
Zbývá odehrát:

6. kolo ÈT 9.10
17.00
Sokol Chotoviny - SK Rat. Hory
8. kolo ÚT 21.10. 17.00
Lokomotiva Veselí - SK Rat. Hory
9. kolo SO 1.11. 11.30
SK Rat. Hory - Sokol eleè

Lutìní
pro dìti
Dìti, které odevzdají
správnì vylutìné
tajenky doplòovaèek
na obecním úøadì
do konce øíjna 2014,
dostanou sladkou odmìnu.
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