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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo dne 27. 11. 2013.
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:
✦ Obec obdrela od Jihoèeského kraje

pøíspìvek na hospodaøení v lesích ve
výi 10 640 Kè.
✦ Byla podána ádost o dotaci na odstranìní povodòových kod v obci Podolí
spolu s projektem, který øeí opravu hráze Podolského rybníka. Výsledky by mìly
být známy koncem února 2014. Budeme doufat, e nae ádost bude úspìná.
✦ V 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.
✦ Byla podána ádost o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2014. Pokud budeme v získání finanèních prostøedkù úspìní, pomùe nám tato finanèní injekce spolufinancovat výmìnu oken v bytovém domì è.p. 40, která
je plánována rovnì v tomto roce.

✦ I Mikroregion Venkov, kterého je nae

obec èlenem, si podal ádost o dotaci
z POV. V rámci vyhláeného programu
Obnova spoleèenských budov v Mikroregionu Venkov se nae obec pøihlásila se svým zámìrem rovnì na výmìnu oken, která se uskuteèní v dubské
pastouce.
✦ Jedním z programových bodù bylo
schválení rozpoètu na rok 2014. Pøi
jeho sestavování bylo pøihlíeno hlavnì k investièním akcím obce pro tento
rok. Jednou z priorit které nás èekají, je
rekonstrukce èistírny odpadních vod
v Ratiboøských Horách. Zkuební provoz ÈOV byl zahájen v r. 1990 a po získání rozhodnutí byl plnì zahájen o rok
déle. Od té doby nebyla na ÈOV provádìna ádná velká oprava, vyjma nìkolika výmìn souèástí v rámci bìné údrby. Bohuel, pøi poslední kontrole z ivotního prostøedí jsme byli upozornìni
na horící se stav výsledného èistìní.
Z tohoto dùvodu a také z dùvodu úspory elektrické energie byl vypracován návrh na rekonstrukci ÈOV. Ten navrhuje
plnì vyuít stávající nádre a pouze nahradit stávající, morálnì i fyzicky zastaralý aeraèní systém za moderní.
/pokraèování na str. 2/

Zimní sen

Bílá snìhová peøina
zalehla celý kraj.
Pole, zahrady i údolí
naplnila a po okraj.

Krajina pod snìhovou èepicí
teï tie spí svùj zimní sen.
Jak úasnì velkým záitkem
je nechat mluvit ticho jen!
To ticho v zimní krajinì
daleko od èilého ruchu,
ruí jen køupající sníh
a touha napít se èistého vzduchu.
Bílá snìhová krajina
splývá s edivým obzorem.
Tie do soumraku záøí,
je nedotèeným zimním domovem.
JF

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Z matriky
Sport
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/dokonèení ze str. 1/
✦ Jetì pøed nastávající zimou se podaøilo opravit èást místní
komunikace u horní autobusové zastávky v Ratiboøských Horách poloením asfaltového koberce. Opravu provedla firma
Vialit Sobìslav s.r.o., se kterou je poèítáno i na drobnou úpravu
dalí místní komunikace na jaøe tohoto roku.
✦ Zastupitelstvo projednalo zadání nového územního plánu
obce. Odsouhlasilo poadavky týkající se zejména udritelného rozvoje území, poadavky na vymezení ploch a koridorù
a poadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.
✦ Po MUDr. Koláøovi, který ukonèil svoji èinnost k 31. 12.
2013, nastoupil od nového roku do naeho zdravotního støediska MUDr. Jiøí Blechta. Ordinaèní hodiny budou v rozsahu:
úterý, pátek 7.30 h - 11.30 h a pondìlí, støeda, pátek 13.30 h.
- 15,30 h. Oproti pùvodnímu rozsahu ordinaèních hodin se
dosáhlo k jeho rozíøení, nebo kromì ètvrteèní absence bude
ordinace praktického lékaøe pro dospìlé otevøena veøejnosti
dennì. Ale i tento den je moné lékaøe navtívit, a to v jeho
dalí ordinaci, která sídlí ve firmì Brisk a.s., na Voické ulici.
✦ Zastupitelstvo se zabývalo i otázkou budoucnosti naeho
kulturáku. Jak je známo, sál obce je propojen vekerou infrastrukturou s restaurací, kterou dnes vlastní dva majitelé
a nemají zájem ji provozovat. Tímto rozhodnutím je samozøejmì ohroen vekerý provoz v obecním sále. Pro tento
rok je sice vzniklou situací zruena plesová sezóna, ale pokud bude dosaena dohoda s majoritním vlastníkem, je v naich silách získat budovu restaurace do vlastnictví obce. A to
je také jedním z úkolù pro nastávající rok 2014.

Víte, e ...

... kolíòák ji zase jede ráno a do Èeských Budìjovic
a odpoledne zpìt a do Ratiboøských Hor...

n n n
... do Podolí dováí esti dùchodcùm obìdy z kukturního
domu z Jistebnice za rozumnou cenu...

n n n
... v naí obci je k 31. 12. celkem 359 en a 375 muù...
Red.

Firma Hrobský

- pojízdná prodejna masa,
zajídí kadou støedu v 10,30 hodin
do Ratiboøských Hor a v 11,30 hodin do Ratiboøic.
Kromì èerstvého masa nabízí i masné
výrobky, sýry, sádlo, mraenou zeleninu
a èerstvé peèivo.
V roce 2014 pøijede
poprvé 8. ledna.

Tìíme se
na Vá nákup.

Rozpoèet obce
Ratiboøské Hory
na rok 2014
pøíjmy Kè
Danì z pøíjmu
7 000 000
Správní poplatky
15 000
Za odpady
530 000
Ze psù
17 000
Z veøejných prostranství
5 000
Ze vstupného
500
Daò z nemovitostí
1 000 000
Dotace od KÚ-stát.rozp.
200 000
Od obcí na kolství
50 000
Z loterií, hracích automatù
30 000
Nájem obecních pozemkù
30 000
Lesní hospodáøství
200 000
Místní komunikace
Dopravní obslunost
Pitná voda
4 000
Kanalizace,stoèné
180 000
kolství
Knihovny
Místní rozhlas
Ozvìny
Sál obce
10 000
SPOZ
Podpora sport.oddílù
Bytové hospodáøství
200 000
Nebytové hospodáøství
100 000
Veøejné osvìtlení
Pohøebnictví-høbitovy
Místní hospodáøství
20 000
Odvoz odpadù
20 000
Veøejná zeleò a prostranství
Dobrovolní hasièi
Zastupitelstvo obce
Správa obce
Danì za obec
Úroky v bankách
4 000
Pojitìní majetku, poplatky
Pøevody vlast.rozpoèt.úètùm
560 000
Dar FWE
204 500
Celkem
10 380 000
Financování  pøebytek 2012 1 500 000
splátka úvìru
Rozpoèet celkem

11 880 000

- sta

výdaje Kè

450 000
1 660 000
12 000
400 000
880 000
1 300 000
10 000
5 000
20 000
30 000
12 000
120 000
420 000
1 550 000
254 000
10 000
150 000
700 000
450 000
20 000
740 000
1 520 000
30 000
55 000
560 000
11 358 000
522 000
11 880 000

Rozpoèet byl chválen na zasedání zastupitelstva obce dne
27. 11. 2013 jako schodkový. Schodek je kryt pøebytkem hospodaøení roku 2013. Roèní splátka úvìru na vodovod èiní
522 tis. Kè. V rozpoètu je poèítáno s rekonstrukcí èistírny odpadních vod, výmìnou oken v budovì obce è. 40 v Ratiboøských Horách, s rekonstrukcí hráze rybníka v Podolí a prodlouením vìtve vodovodu v Ratiboøských Horách k èp. 41. Budeli nutné zahájit dalí akce, bude toto øeeno rozpoètovými opatøeními.
Red.
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Konèí úspìný rok jezdeckého klubu Ratiboøské Hory
Se závìrem roku se sluí rekapitulovat
a zvlátì pak, pokud byl tak úspìný jako
ten letoní. Jediné co se bohuel letos nepovedlo je kadoroèní oblíbená Hubertova
jízda a velice nás to mrzí. Mnozí sledují nae
výsledky i v regionálním deníku Táborsko,
který vìnuje jezdectví bìhem roku významný prostor. Trochu to moná vypadalo, e
jezdecký klub v Ratiboøských Horách ji
neexistuje. Opak je pravdou, bohuel se za
námi a naimi úspìchy musíte vydat za hranice okresu, kraje a také republiky, kde jméno obce Ratiboøské Hory uslyíte velmi
èasto. Vzhledem k tomu, e nae zázemí opravdu neodpovídá tomu, co bychom k práci
s koòmi potøebovali (kvalitní jízdárnu, moderní povrchy, pro zimní pøípravu halu) i tak
dokáeme naimi výsledky konkurovat
i velkým profesionálním bohatým jezdeckým areálùm, kde podpora je obrovská.
Co nás velmi tìí v prvé øadì, e zaèala
sportovat i nejmladí jezdecká generace na
ponících. Bára Vaòková letos startovala
prvním rokem po sloení zkouek základ-

ního výcviku na pony v oficiálních soutìích a ukázala, e je opravdová bojovnice.
Startovala v mnoha parkurových i drezurních soutìích mezi velkými koòmi a v konkurenci se vùbec neztratila. Na závìr sezony si dojela pro krásné 4. místo v mistrovství republiky v kategorii pony - ampionátu nadìjí v Hradiku u Sadské a pro vítìzství v první ivotní soutìi vestrannosti
v kategorii ZK mezi velkými koòmi pøi mistrovství ÈR ve vestrannosti pony a mladých jezdcù.
Jezdecký klub se bìhem roku 2013 zúèastnil zhruba tøiceti jednodenních a ètyødenních závodù v drezuøe, parkuru a v prvé
øadì vestrannosti. Toto jsou úspìchy dalího jezdce Ing. P. Vaòka: nìkolik vítìzství
v kvalifikacích Zlaté podkovy s klisnou Crazy Love, 1. a 3. místo s mladou klisnou
Olympia v kvalifikaèních Soutìí nadìjí
a Kritéria mladých koní ÈR, 3. místo na mistrovství ÈR drustva ve vestrannosti, zlatou medaili ve vestrannosti oblasti Vysoèina, bronzovou medaili jak z pakurových

Barbora Vaòková
Linda
JEZDECKÝ KLUB
RATIBOØSKÉ HORY
2013

tak drezurních soutìích, takté v oblasti
Vysoèina. Dalí velký úspìch ing. Pavla
Vaòka tentokrát v roli trenéra je i úèast svìøenkynì Barbory Kamírové z JK Borová na
Mistrovství Evropy ve vestrannosti ve francouzském Haras de Jardy, kde ze stovky
nejlepích evropských juniorù obsadila
56. místo.
Za tìmito výsledky je samozøejmì kadodenní práce jak jezdcù, tak èlenù jezdeckého oddílu a také vech pøíbuzných a známých, kteøí jsou kdykoliv s èímkoliv pøipraveni pomoci a za to jim patøí velký dík. Díky
za podporu také patøí Obecnímu úøadu
v Ratiboøských Horách. Vøelý dík také patøí
p. arch. Bartáèkovi za pronájem pozemku,
bez kterého bychom nemohli ji vùbec nic.
Kdyby nìkdo náhodou nepotøeboval pole,
louku, stodolu, neváhejte nás kontaktovat.
Závìrem bych chtìl znovu podìkovat
vem, kteøí nás podporují a drte nám palce. Dalí sezona 2014 je ji pomalu za dveømi. Ted je vak èas popøát vem hodnì zdraví a síly v novém roce 2014.
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Ze

kolství

Vánoce v mateøské kole
Sváteèní adventní èas jsme v mateøské kole oslavili 5. prosince spoleènì
s rodièi. Pøiletìl i Mikulá s nadílkou.
K této pøíleitosti jsme s dìtmi napekli
vanilkové rohlíèky a slavnostnì vyzdobili prostory kolky. Dìti se pochlubily tím,
co se ji ve kolce nauèily.
ikovní pøedkoláci potìili rodièe
i pøi vystoupení v kostele spoleènì se
áky základní koly.

A na co se dìti nevíce tìily? Jako vdy
na Jeíka, který jim nadìlil dárky poslední týden pøed Vánoci pøi rozsvíceném stromeèku za zvuku vánoèních koled. Domù
si odnesly svícny vyrobené ze slaného
tìsta.
Vem ètenáøùm Ozvìn pøejeme astné a spokojené Vánoce a hodnì zdraví
v nadcházejícím novém roce 2014.
J. Basíková

Mikulá, èerti a andìlé
Ve ètvrtek 5. prosince zavládlo na naí
kole velké oèekávání. Èeho? No pøece
èertovského rejdìní. áci prvního stupnì celé dopoledne vyhlíeli, kdy se koneènì objeví Mikulá, èert a andìl s hvìzdou na èele. Jejich nebojácná nálada pøekypovala odhodláním se èertùm postavit nebo dokonce vysmát. Jejich oèekávání se naplnilo odpoledne v druinì. Kde
se vzali, tu se vzali, stáli pøed nimi. Èerti
pøímo z pekla, ztepilý Mikulá a dechbe-

roucí andìlé! A bylo po smíchu. Zvlátì
kdy nìkteré známé tváøe chtìli èerti nacpat do pytle a poslat upem k pekelníkovi. Zachránili je andìlé, nae krásné
deváaèky, které se pøimluvily a po básnièce, kterou si dìti pøipravily, je obdarovaly nadílkou. Na ve spravedlivì dohlíel Mikulá.
Èertovská druina pak navtívila i paní
kuchaøky, které byly celý rok tak hodné,
e èertùm nezbývalo, ne se s nimi ochot-

Dìti s Mikuláem
nì vyfotit. A nakonec zavedl Mikulá savé pomocníky na obecní úøad k panu starostovi, kde
se nae èertiska u jen pokornì schovávala
a obávala se, jestli vyváznou bez úrazu se svojí
èertovskou kùí.
Velmi povedené odpoledne s úasnými maskami a kostýmy pøipravili pro savé spoluáky
áci 9. tøídy. Za to jim patøí velký dík.
JF

Vyla hvìzda nad Betlémem
Pod tímto názvem se uskuteènilo 12. prosince tradièní vánoèní
setkání, kterým jsme si opìt pøipomnìli nejoèekávanìjí svátky
v roce - Vánoce. Svátky klidu, pohody, mystické symboliky, svátky
tajných snù a pøání.
Pøípravy na vystoupení zaèaly u v listopadu. A postupnì se
zapojili vichni áci. Nìkteøí pøednáeli, jiní hráli na hudební nástroje a vichni zpívali. V hezkém prostøedí vánoènì vyzdobeného kostela zaujaly jako vdy dìtièky z mateøské koly, které
svým roztomilým pøednesem vymámily z citlivých duí i slzièku. Vánoèní pøíbìh o Marii a kováøi,který nás zavedl do Betléma, prozáøila svým krásným zvonivým zpìvem malá Dominika z 1. tøídy. A milou vánoèní atmosféru podbarvily tradièní
èeské koledy, je navodily nostalgickou, ale pøitom veselou
náladu. Úryvek z Bible, Nového zákona nám pak pøipomnìl, e
z trojice slov - víra, nadìje a láska - je nejvìtí láska.
S pøáním proít ten nejkrásnìjí tìdrý veèer, naplnìný
láskou, pohodou a dárky, které jsme si pøáli nebo jimi udìláme radost svým blízkým, se áci rozlouèili se vemi hosty i
rodièi, kteøí, jak u bývá tradicí, hojnì toto vánoèní setkání
navtìvují a neetøí chválou a potleskem.
V závìreèném slovu podìkovala paní øeditelka nejen vem
úèinkujícím a uèitelùm za pøípravu programu, ale také kuchaøkám, je napekly opìt sladké pokuení - trúdl, a panu

Zdeòkovi Veselému, který zajistil ozvuèení.
Poté jsme vichni mohli obdivovat ve vánoènì prozáøeném prostranství pøed kostelem výrobky dìtí s vánoèní tématikou zahøát
se teplým èajem. K té úasné vánoèní idyle chybìla sice snìhová
nadílka, ale nás høála støíbrná svìtýlka na stromeèku a spokojené
úsmìvy na tváøích dìtí i dospìlých.
JF
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Heligonkáøi
v Podolí
V sobotu 7. 12. 2013 jsme se setkali v Parlamentu v Podolí s heligonkáøi z Radkova. I kdy tìmto pánùm bylo dohromady pøes 160 let,
mìli elán jako mladíci. Vichni jsme
si s nimi s chutí zazpívali. Tuto akci
bychom chtìli pøítí rok zopakovat.
L. Vaòková

Mikuláská besídka
v Pastouce v Dubu

Praktický
lékaø

v Ratiboøských Horách

Od 1. 1. 2 014 bude
v Ratiboøských Horách

ordinovat nový praktický lékaø

MUDr. Jiøí Blechta
Pøedpokládané
ordinaèní hodiny
PO

13.30  15.30 hod.

ÚT

7.30  11.30 hod.

ST

13.30  15.30 hod.

PÁ

7.30  11.30 hod.
13.30  15.30 hod.

V sobotu 7. prosince jsme se jako
ji tradiènì setkali na Mikuláské besídce v Pastouce v Dubu. Pro dìti,
kterých bylo nakonec dvacet, byl pøipraven bohatý program, pøi kterém si
vyrobily vánoèní balíèky, které pak
spoleènì povìsily na osvìtlený stromek pøed Pastoukou. S pøíchodem
Mikuláe a jeho druiny se dìtskou
klubovnou v Pastouce rozeznìly
básnièky, øíkadla a písnièky. ikovné
dìti pak Mikulá obdaroval balíèky
a pamlsky, èemu pøihlíela poèetná
skupina rodièù i prarodièù. Jsme rádi,
e Pastouka opìt praskala ve vech
a poslouila k tomuto krásnému setkání.
Jindøich Proke

prosinec 2013

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

7

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Z matriky
Blahopøejeme
Jan Buøiè,
Ratiboøské Hory

82 let

Helena Klímová,
Podolí

88 let

Petr Rothbauer,
Dub

70 let
Pan Petr Rothbauer pøi podpisu pamìtní knihy

Libue Jiøíková,
Ratiboøské Hory

83 let

Josef Hrstka,
Vøesce

85 let

Valheida Kuèerová,
Ratiboøské Hory

70 let

Vítáme
Marie Vaòková,

Vøesce

Pan Josef Hrstka pøi podpisu pamìtní knihy
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Vítání obèánkù
V sobotu 30. listopadu 2013 probìhlo v obøadní
místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách
slavnostní vítání obèánkù do ivota a do naí obce.
Starosta pan Radek Lamboj pøivítal Tomáe Basíka ze Vøesec, Antonína Dvoøáka a Emu Smrovou
z Ratiboøských Hor. Popøál rodièùm hodnì úspìchù pøi výchovì dìtí a pøedal jim penìní dar od
obce, maminkám kytièku a pamìtní list, dìtem pak
hraèku. Rodièe se podepsali do pamìtní knihy naí
obce.
Krátké pásmo básní pro tuto pøíleitost pøipravila
s dìtmi základní koly paní Mgr. Irena Melicharová.

Red.
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
 zhodnocení roku 2013

Rok 2013 lze oznaèit z pohledu Fotbalového klubu SK Ratiboøské
Hory za velmi úspìný. V jarních utkáních
Okresního pøeboru muù se nám podaøilo
uhájit druhou pøíèku a tím i postup do krajské I.B tøídy. V obnovené premiéøe po sedmi letech v I.B tøídì jsme zanechali velice
dobrý dojem a získali jsme i uznání a respekt mnoha soupeøù. Získaných 23 bodù
je urèitý nadstandard, který nám dává relativní klid do jarních odvet. Milým pøekvapením pro mì byly výkony na soupeøových
høitích, kde jsme se získanými 13 body
patøili k vùbec nejlepím v celé soutìi.
Celkové 6. místo po podzimní èásti soutìe je velkým úspìchem. Trochu mì mrzí
snad jen pasivní skóre 28:30. Také výkony
dorostencù pod vedením trenéra Slavomíra Maree je tøeba vyzdvihnout. Ji na jaøe
se jim zaèalo daøit a vyvrcholením jejich
zlepených výkonù je první místo po podzimní èásti Okresního pøeboru dorostu se
ziskem 18 bodù. Mnoho dorostencù nastupovalo do utkání muù ji bìhem letní
pøípravy a svoji kvalitu dokázali dorostenci
zejména v posledních podzimních utká-

ních, kdy doplòovali kádr muù. Cílem dorostencù pro nelehké jarní odvety je zisk
titulu pøeborníka okresu. Obhájení podzimních pozic nebude nic snadného ani u muù.
Doufám proto, e vichni hráèi pøistoupí
zodpovìdnì k zimní pøípravì, abychom i na
jaøe mohli pøedvádìt podobné, ne-li jetì
lepí výkony.
Vyzdvihnout musím i práci na údrbì
a dalím zvelebování fotbalového areálu
Smyslík, kde se v uplynulém roce díky získané státní dotaci a pøíspìvku Obecního
úøadu udìlal opìt velký kus práce. Dùkazem je zejména nová støecha a nová fasáda
na kabinách. Podaøilo se také zakoupit svìtelný ukazatel skóre, nové dresy a jetì více
zpøíjemnit prostøedí divákùm. Za spolupráci je tøeba podìkovat zejména Obecnímu
úøadu, ale také vem sponzorùm, kteøí se
na financování zvelebování prostøedí fotbalového areálu Smyslík podíleli.
Podìkovat musím závìrem vem hráèùm za pøedvedené výkony a pøístup, realizaèním týmùm obou drustev za spolupráci, ale zejména také divákùm, kteøí nás chodili podporovat opravdu v hojném poètu,
a to i na høitì soupeøù. Do dalího roku
pøeji vem hodnì zdraví, tìstí a úspìchù.
Naemu klubu pak pøeji, aby se nám co
nejvíce hernì daøilo a vyhýbala se nám zranìní.
Václav Hoffmann,
trenér muù SK Ratiboøské Hory

Lutìní pro dìti

Výsledky
PODZIM 2013

I. B tøída  mui

1. FC Jistebnice  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  SK Kavas Vìtrovy
1. FC Boston Kluky  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  FC Chýnov
FC Bechynì  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  TJ Malice
FK Meteor Tábor  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  AFK Smet. Lhota
Sokol Záhoøí  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  FK Mirotice
FK Øepeè-Opaøany  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  TJ Boetice
SK Rat. Hory  Sokol Sepekov
SK Kavas Vìtrovy  SK Rat. Hory

Tabulka po podzimu:
1. FC Chýnov
10
2. SK Kavas Vìtrovy 10
3. 1. FC Jistebnice
9
4. 1. FC Boston Kluky 8
5. FC Bechynì
7
6. SK Ratiboøské Hory 7
7. TJ Malice
7
8. Sokol Záhoøí
6
9. FK Meteor Tábor
5
10. AFK Smet. Lhota 5
11. FK Øepeè-Opaøany 4
12. Sokol Sepekov
2
13. TJ Boetice
1

2
2
2
1
3
2
1
2
2
2
2
3
5

2
2
3
5
4
5
6
6
7
7
8
9
8

60:19
44:16
41:20
35:31
24:15
28:30
35:40
25:34
30:30
31:36
27:44
15:46
18:33

Okresní pøebor
 dorost

SK Kavas Vìtrovy  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  Sokol Planá n/Lu.
SK Tuèapy  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  TJ Draice
FC Chýnov  SK Rat. Hory
SK Rat. Hory  Sokol Sez. Ústí
TJ Malice  SK Rat. Hory

Tabulka po podzimu:
1. SK Ratiboøské Hory
2. SK Tuèapy
3. TJ Draice
4. FC Chýnov
5. Sokol Sez. Ústí
6. SK Kavas Vìtrovy
7. Sokol Planá n/Lu.
8. TJ Malice

Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek na
obecním úøadì do konce ledna 2014, dostanou sladkou odmìnu.

4:1
0:2
1:2
2:5
0:1
0:2
2:3
4:3
1:1
4:2
2:5
3:3
2:1
2:0

6
5
4
3
3
1
2
0

0
1
1
1
1
2
0
2

1
1
2
3
3
4
5
5

32
32
29
25
24
23
22
20
17
17
14
9
8

2:4
5:1
4:2
1:0
1:3
2:1
1:4

21:10
17: 8
14: 7
12:12
10: 8
7:12
10:19
5:20

18
16
13
11
10
6
6
2
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