Zpravodaj
Městyse Slabce
6/2012
14. 1. 2013, 31. ročník

Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Do nového roku

Vážení občané,
chalupáři a příznivci
městyse Slabce,

křivoklátští hudci v Rousínově. Vánoční svátky v Rousínově zpestřil i koncert Křivoklátských hudců. Nechyběl ani živý betlém a nezbytný svařák. Koncert uspořádalo
Občanské sdružení Rousínov. Fotografii poskytl týdeník RAPORT

Škola zve na zápis, bude 8. února
Výhodou školy je rodinné prostředí, zkušení pedagogové i moderní učební pomůcky.
n Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

aktivit, kvalitní stravu v naší školní jídelně a možnost trávení volného času
v naší školní družině. Zároveň zapojení
do výuky s využitím nových interakSlabce - Jednou z nejdůležitějších
tivních tabulí a datových projektorů
chvil v životě dětí je zápis do prvního
a mnoho dalších pozitiv,
ročníku základní školy.
díky kterým se vyplatí
Na naší škole proběhbýt žákem naší školy.
ne v pátek 8. února
Zároveň si dovoluji
2013 od 8.30 do 15.30
Zápis do školy
upozornit na zápis do
hodin v ředitelně školy.
naší zrenovované mateřV letošním roce se týká
Pátek 8. února 2013
ské školy, který proběhdětí narozených od 1. 9.
ne v úterý 26. března
2006 do 31. 8. 2007.
Zápis do školky
2013 od 8.00 do 12.00
Našim novým žákům
Úterý 26. března 2013
hodin v naší školce.
nabízíme rodinné proV novém roce naši
středí naší školy, výuku
školu, pedagogy a žáky
dle vlastního školního
čeká nejen spousta právzdělávacího programu
ce a každodenních školních povinností,
„Škola základ života“, tým zkušených
ale i plánování a realizace dalších akcí
pedagogů, individuální přístup díky
jako například různých besed a povídámalým počtům žáků ve třídách, téměř
ní se zajímavými lidmi a odborníky.
každodenní přístup na internet a k počí(Dokončení na str. 2)
tačům, mnoho možností volnočasových

rok 2012 máme za sebou, rok
2013 začal. Jaký bude? Přestože
končí nešťastnou třináctkou, je
mým přáním, aby vám i našemu
městysi přinesl jen to dobré. Nenechme své životy ovládat pověrami a držme je pevně ve svých
rukách. Procházíme nelehkými
časy, přesto neztrácejme optimismus. Ohlížím se za uplynulým
rokem 2012 v našem městysi
a vidím především tváře neúnavných dobrovolníků, kteří nepodlehli všeobecnému pesimismu
a ochotně obětovali své pohodlí ve
prospěch druhých a ve prospěch
našeho městyse při organizování
spolkového, kulturního a sportovního života nebo při zvelebování
a rozvoji městyse. Obec tvoří lidé
a lidé utvářejí obec – její charakter, vzhled i renomé. Především na
nás záleží, jaký náš městys bude.
Do roku 2013 vám přeji
vše nejlepší.
Vlastimil Štiller
starosta Městyse Slabce

Krátce z městyse
n Do knihovny po nové podlaze. Chodba
před knihovnou ve druhém patře zámku ve Slabcích má novou podlahu. Na
výměnu staré, vysloužilé podlahy za
novou získal městys dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 50 tisíc korun.
Výměna se uskutečnila před Vánocemi.
n Kaple má novou střechu. V Kostelíku byla
8. 12. slavnostním způsobem ukončena
oprava krovu návesní kaple. Peníze na
akci získalo a opravu zajistilo Občanské
sdružení Kostelík.

Pozvánky
n Masopust v Rousínově. V sobotu

26. 1. 2013 se v Rousínově uskuteční tradiční masopust s průvodem obcí a veselicí
v místní hospůdce - Rouspodě. Průvod
masek vyjde přibližně ve 14 hodin od
Rouspody, aby se tam zhruba po dvou
hodinách vrátil a tančil a radoval se do
pozdních nočních (či časných ranních)
hodin. Během průvodu obejdou masopustní maškary všechna stavení ve vsi.
Při průvodu bude vyhrávat a vyzpěvovat harmonikář, aby si hospodáři a hospodyně mohli zatančit s nevěstou a ženichem, kteří průvod masek povedou.
Během průvodu bude probíhat hlasování o nejlepší masku, která pak bude
slavnostně vyhlášena hned po symbolickém stětí maškary Žida v Rouspodě.
Všichni jste na rousínovský masopust
srdečně zváni, a to v maskách i bez.
n Hasičský bál. V sobotu 26. ledna
se v KD Slabce koná Hasičský bál SDH
Slabce. Začátek ve 20 h, vstup 100 Kč,
hraje skupina V pantoflích.
n Valentýnský ples. V sobotu 16. února jste zváni do KD Slabce na Valentýnský ples. Začátek ve 20 h, vstupné
80 Kč, hraje Orion.
n Ples mikroregionu. Sdružení obcí mikroregionu Balkán vás zve na svůj tradiční reprezentační ples. Uskuteční se
v sobotu 9. 2. 2013 v Kulturním domě
v Malinové. Začátek je ve 20 hodin,
hraje AM Band Plzeň. Program zpestří
divadlo BezeVšeho. Vstupné 80 Kč.

Škola zve k zápisu....
(Dokončení ze str. 1) V letošním roce
připravuje škola pro své žáky i různé
soutěže a sportovní akce, návštěvy dopravního hřiště, divadelní představení,
absolvování peer programu zaměřeného na prevenci užívání drog, školní
výlety a plavecký výcvik. V neposlední
řadě školu čeká pokračování již započatých úprav exteriéru a interiéru školy
(výměna oken, vstupních dveří, vlastní
zateplení venkovního pláště přístavby školy, další obměna starých akumulačních kamen, částečná obměna
podlahových krytin atd. Výměna oken
a zateplení pláště přístavby je dotována
z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje). Nelze nezmínit také
probíhající projekt EU Peníze pro školy - vlastní projekt „Škola základ života“ - zaměřený na ICT vybavení, práci
s ním a vytváření, ověřování a využívání
digitálních učebních materiálů v praxi.
Závěrem si dovolím popřát do nového kalendářního roku naší škole
i nadále spoustu spokojených dětí a rodičů, i nadále prozíravého, vstřícného
a ochotného zřizovatele, jakým Městys
Slabce jistě je, a především všem plno
sil, zdraví a štěstí.

Výsledky 1. kola volby prezidenta
1. kolo voleb prezidenta republiky se uskutečnilo 11. a 12. ledna 2013.
Ve Slabcích se hlasovalo v 5 volebních okrscích, volební účast byla 67 % (396
z 591 zapsaných voličů). V okrese Rakovník získali nejvíce hlasů M. Zeman
(25,53 %) a K. Schwarzenberg (18,86 %), ve Středočeském kraji K. Schwarzenberg
(26,09 %) a M. Zeman (22,88 %). Tito dva kandidáti byli rovněž nejúspěšnější
v celé České republice a postoupili do druhého, rozhodujícího kola volby prezidenta, které se uskuteční 25. a 26. ledna. Voliči ve Slabcích hlasovali v 1. kole takto:
Kandidát
číslo

jméno a příjmení

Platné hlasy
celkem

1 Zuzana Roithová

v%

12

3,04

2 Jan Fischer

81

20,55

3 Jana Bobošíková

12

3,04

4 Taťána Fischerová

10

2,53

5 Přemysl Sobotka

3

0,76

6 Miloš Zeman

107

27,15

7 Vladimír Franz

32

8,12

8 Jiří Dienstbier

93

23,60

9 Karel Schwarzenberg

44

11,16

Výsledky v jednotlivých volebních okrscích
Volební okrsek č. 1 (Slabce, Malé Slabce): Volební účast: 64 % (202 z 317 zapsaných
voličů). Výsledky: 1. M. Zeman (26 %), 2. J. Fischer (23 %), J. Dientsbier (19 %),
K. Schwarzenberg (14 %), V. Franz (8 %), J. Bobošíková (3 %), T. Fischerová (3 %),
Z. Roithová (3 %), P. Sobotka (1 %).
Volební okrsek č. 2 (Modřejovice, Kostelík): Volební účast: 72 % (88 ze 122 zapsaných voličů). Výsledky: J. Dientsbier (34 %), M. Zeman (30 %), J. Fischer (17 %),
V. Franz (11 %), K. Schwarzenberg (7 %), Z. Roithová (1 %), J. Bobošíková (0 %),
T. Fischerová (0 %), P. Sobotka (0 %).
Volební okrsek č. 3 (Svinařov): Volební účast: 67 % (30 ze 45 zapsaných voličů.

Výsledky: J. Dientsbier (33 %), J. Fischer (20 %), M. Zeman (17 %), Z. Roithová
(10 %), J. Bobošíková (7 %), K. Schwarzenberg (7 %), V. Franz (7 %), ostatní 0 %.

Volební okrsek č. 4 (Rousínov, Nová Ves): Volební účast: 64 % (45 ze 70 zapsaných
voličů). Výsledky: M. Zeman (28 %), J. Fischer (21 %), J. Dientsbier (19 %),
K. Schwarzenberg (12 %), V. Franz (9 %), T. Fischerová (7 %), Z. Roithová (2 %),
J. Bobošíková (2 %), P. Sobotka (0 %)

Volební okrsek č. 5 (Skupá): Volební účast: 84 % (31 z 37 zapsaných voličů). Výsledky: M. Zeman (39 %), J. Dientsbier (23 %), J. Fischer (16 %), K. Schwarzenberg
(10 %), J. Bobošíková (6 %), Z. Roithová (3 %), P. Sobotka (3 %), ostatní 0 %.

Svoz komunálního odpadu v roce 2013
V roce 2013 je možno zakoupit samolepící známku na celý rok, a to:
Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně - 1888,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně - 1553,- Kč
•
od 1. 1. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 12. každý týden ve středu, od 1. 5. - 30. 9. lichý týden ve středu
Vývoz 1x za 14 dní, tj. 26 výsypů ročně - 1086,- Kč
•
lichý týden ve středu
Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně - 813,- Kč
•
první lichý týden v měsíci ve středu
Poplatky za rok 2013 je třeba zaplatit přiloženou poštovní poukázkou a na úřadě ve Slabcích po předložení ústřižku
odebrat známku na celý rok. Pokud nemáte možnost po zaplacení si známku odebrat osobně, bude Vám po
telefonické domluvě zaslána. Samolepící známku je možno nalepit celou na rok, nebo přestřihnout na dvě pololetí a
nalepit každou polovinu v příslušném pololetí.
V lednu 2013 je možno vyvážet odpad ještě na známku z roku 2012.

Vznikne ve Slabcích čistírna
odpadních vod? Jasno bude brzy
Vybudování čistírny a kanalizace ve Slabcích je projekt za padesát milionů korun.
Slabce - V letošním roce má konečně padnout rozhodnutí, zda mikroregion Balkán získá dotaci z Operačního
programu životního prostředí EU na
vybudování čistíren odpadních vod ve
Slabcích, Krakově, Hrebečníkách, Panoším Újezdě a Všetatech. Jedná se
o projekt za 226 milionů korun.
Jen vybudování čistírny odpadních
vod ve Slabcích a s ním související kanalizace ve Slabcích má stát 50 milionů korun. V ostatních místních částech
městyse by se likvidace odpadních vod
řešila jejich svážením do čistírny ve
Slabcích.
Už do přípravy projektu a pořízení
nezbytné dokumentace vložil městys
značnou finanční částku, další miliony
korun bude muset vydat na samotné
vybudování čistírny a kanalizačního
řadu, pokud mikroregion dotaci získá.
Ke stanovení výše povinné finanční
spoluúčasti mikroregionu respektive
Městyse Slabce na vybudování čistíren

dojde zároveň s rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Podle nejoptimističtější varianty by
se městys měl na padesátimilionových
nákladech podílet deseti procenty, reálnější se však zdá čtvrtinový podíl, tj. deset milionů korun. Spoluúčast městyse
však může být i vyšší.
Pět, deset nebo více milionů vynaložených na vybudování čistírny odpadních vod by pochopitelně výrazně
omezilo investice do rozvoje městyse
v dalších oblastech na několik příštích
let. Zdali Městys Slabce respektive mikroregion Balkán dotaci na vybudování čistíren získá a jakou částkou se na
něm bude podílet, by se mohlo rozhodnout už v nejbližších týdnech.
Nedávný dotazníkový průzkum, který mezi obyvateli městyse provedla Tereza Hlaváčková, ukázal, že vybudování čistírny odpadních vod je největším
přáním místních občanů, vyslovilo se
pro něj 73 procent respondentů.

Vánoční výstava zahrádkářů
Úspěšnou akci zpestřila přehlídka vánočních a mikulášských kreseb dětí ze ZŠ a MŠ.
n Dagmar Zusková
jednatelka ZO ČZS Slabce
Slabce - Ve dnech 24. a 25. listopadu uspořádali zahrádkáři ve Slabcích
již třetí vánoční výstavu. Výstava měla
ukázat rozdíl mezi Vánocemi našich babiček a prababiček a Vánocemi soudobými a byla obohacena o ukázky vánoční přírodní výzdoby. Navíc doplňovala
výstavu malá ukázka podzimního ovoce, výpěstků našich členů i nečlenů – po
výstavě byla tato úroda zpracována ve
školní jídelně.
Zahrádkáři ve spolupráci se základní školou (1. – 4. ročník) a mateřskou
školou ve Slabcích připravili výstavku dětských kreseb na téma Vánoce
a Mikuláš a návštěvníci vybírali nejlepší kresby. Nejvíce hlasů: ZŠ – 1. Kurtovič, Rousínov, 2. Lisnerová, Modřejovice, 3. Vyskočil, Slabce. MŠ – 1. Bendl,
2. Bartoníček, 3. Mužík. Všichni autoři
kreseb dostali adventní čokoládový ka-

lendář a výherci navíc malou bonboniéru. Pro malé děti, které ještě nechodí
do školy, byl připraven u vstupu sáček
s čokoládovým překvapením a čokoládová překvapení na vozíku vánočních
koní dostal každý desátý návštěvník.
Výstavu doplňovali i prodejci, a to
v hojném počtu – Ráček, ISŠ Jesenice
a Dům dětí Rakovník, pekárna v Brance Rakovník, masné výrobky - D. Štiller
Zavidov, Lípová Nové Strašecí – květiny,
medovina, keramika, balené cukrovinky z prodejny U Lutovských Rakovník,
kosmetika, perníčky a adventní věnce
a vánoční výzdoba J. Fojtíková, V. Uhrová, Qalt Zavidov.
Po celé dva dny teplé občerstvení
a vánoční nálada a celkový počet návštěvníků překročil 300.
Pro všechny, kteří jsou s našimi akcemi spokojeni i všechny ostatní srdečně
zveme na jarní prodej cibulovin, zeminy, hnojiv atd. ve dnech 8. – 10. 3. 2013
(pá, so – 9-16 h, ne 9-12 h) v KD Slabce.

Zpravodaj ÚM Slabce VI/2012. Text neprošel jazykovou opravou. Přispěli: Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, J. Hůla, L. Faflíková, V. Uhrová, D. Zusková, R. Hartl, V. Štiller. Zpravodaj ÚM Slabce
vychází jednou za dva měsíce. Vydává Úřad městyse Slabce. IČO: 00 244 422. Kontakt: 270 41 Slabce 28,
telefon a fax: 313 550 144, e-mail: mestysslabce@seznam.cz. Registrováno Ministerstvem kultury ČR
pod evidenčním číslem MK ČR E 10834.

Bazárek šatstva, výstavy
a jarmark na zámku
Slabce - V únoru se bude ve výstavní místnosti v přízemí zámku Slabce
konat bazárek ošacení. Ošacení do bazárku se bude přijímat od 21. 1. Bazárek začne 4. 2., prodávat se bude vždy
v pondělí a ve středu od 11 do 16 hodin.
9. 3. 2013 začnou výstavy. Máte-li zájem vystavovat, ozvěte se. 23. 3. 2013
se připravuje jarmark pro ZŠ Slabce,
zde můžete už nyní příspívat vašimi výrobky nebo výrobky vašich kamarádů,
známých atd., a to do 20. 3. 2013. Budete-li něco péci, oznamte to a přinesete to až 23. 3. 2013. Výtěžek bazárku i
jarmarku půjde ZŠ Slabce. Bližší informace na 728 308 950. (V. Uhrová)

Kalendárium
v 4. 1. 1929 se v Rousínově narodil
RNDr. Zdeněk Spurný, vědecký pracovník Ústavu dozimetrie záření ČSAV.
v 4. 1. 1893 zemřel Vincenc Vošmík,
kovářský mistr ve Slabcích, výrobce
věžních hodin (mj. v Rousínově).
v 9. 1. 1886 zemřel učitel, rodák ze
Slabec Jan Heller, vyznamenaný za 50
let horlivé pedagogické práce rakousko-uherským Záslužným křížem.
v 12. 1. 1870 se v Rousínově narodil Karel Burian, jeden z největších operních
pěvců historie. Zemřel v roce 1924.
v 14. 1. 1970 zemřel přední český moderní malíř Pravoslav Kotík, rodák ze
Slabec, autor slavného Rodinného ticha.
v 24. 1. 1843 zemřel baron František
Hildprandt, pán na Slabcích, původce
krajinářské úpravy parku ve Slabcích,
mecenáš Jana Evangelisty Purkyně.
v 26. 1. 1922 zemřel učitel Sebald Jirotka, autor první knihy o Slabcích (1895).
v 1. 2. 1912 zemřel hudební skladatel
Karel Bauda, rodák ze Sadlna.
v 2. 2. 1921 zemřel malíř bulharského
venkova Otto Hořejší, rodák z hájovny
Polánec u Modřejovic.
v 5. 2. 1921 se ve Slabcích narodil amatérský historik a genealog Jiří Kratochvíl, který psal o historii Slabecka.
v 23. 2. 1874 se ve Slabcích narodil Karl
Schenk, úspěšný bankéř v New Yorku.
v 24. 2. 1910 se ve Slabcích narodil
Alexis princ z Croÿ, poslední šlechtický
vlastník zámku (a velkostatku) Slabce,
velký dobrodinec Slabecka.
Životopisné portréty uvedených osobností a portréty více než 70 dalších
historickýh osobností našeho regionu
najdete v chystané publikaci Romana
Hartla Osobnosti obcí mikroregionu
Balkán, která vyjde v letošním roce.

Z historie městyse

Společenská rubrika

Poslední pivo

Životní výročí v lednu slaví
2. ledna
6. ledna
8. ledna
11. ledna
22. ledna
23. ledna
25. ledna

Soudnička ze Slabec, otištěná v březnu
1916 v deníku Národní politika.
Večer dne 28. prosince 1915 přišla posluhovačka Urbánková do hostince Václava
Lisnera ve Slabcích a žádala o tři půllitry
piva. „Nemohu vám žádné dáti!“ sdělil jí hostinský, „protože mám poslední krapet, který
mi už nestačí ani pro přišlé hosty!“ Posluhovačka doma vyřídila, že jí hostinský nechce
pivo prodati, a za chvíli už byli v hostinci na
prohlídce starosta, četník a obecní strážník.
V lokále sedělo asi 12 hostů, z nichž dva
smutně dumali nad prázdnými sklenicemi,
někteří měli před sebou sodovku, jiní víno,
ale tři, kteří přišli poslední, měli před sebou
sklenice s červeným mokem a s pěnou. „To
bylo moje poslední pivo!“ ukázal hostinský
na sklenice a komise o pravdě toho hned
se přesvědčila. Proťukala ve sklepě sudy
a shledala, že jsou všecky prázdné.
Václav Lisner byl žalován u rakovnického soudu pro přestupek odepření prodeje
dle paragrafu 482 trestního zákona a soudce ho odsoudil k pokutě 10 K, popřípadě do
vězení na 24 hodin, protože posluhovačce
pivo odepřel, ačkoliv ho ještě měl.
Odvolací senát po referátu rady dra Mikána vynesl rozsudek osvobozující z důvodu,
že hostinský nemohl posluhovačce poslední
své pivo prodati, když již měl v místnosti
hosty, kteří přišli dříve, nežli ona. Jinak by
se byl vydal v nebezpečí, že ho udají pro
odepření prodeje oni hosté.

Pod starou podlahou
ležel ukrytý vzkaz z minulosti

Při výměně staré podlahy v chodbě ve
2. patře zámku ve Slabcích se pod
starou podlahou našel odřezek prkna
s nápisem: „Dělali 3 machrové 1. září
1931.“ V roce 1931 se vedení velkostatku Slabce ujal Alexis princ z Croÿ
a téhož roku (7. 10.) se v Bečově oženil
s hraběnkou Elizabeth Beaufort-Spontin. Zhotovení podlahy „třemi machry“
zřejmě souviselo s úpravou a zvelebením zámku pro novomanžele. Ve druhém patře se tehdy nacházely obytné
pokoje. Kdo byli „3 machrové“ není jisté, snad slabecký truhlář Karel Zuska
(čp. 57) a jeho pomocníci.
Sloupek připravil Roman Hartl.

Marcela Padrtová, Slabce 90
Zdeňka Vydrová, Slabce 51
Vladimíra Čiháková, Modřejovice 68
Jaroslava Uhrová, Rousínov 77
Františka Macáková, Slabce 37
Ladislav Janoušek, Skupá 21
Václav Beneš, Skupá 33

55
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50
75
80
50
92

let
let
let
let
let
let
let

81
80
86
50
55
65
90
70
55

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v únoru slaví
4. února
9. února
11. února
12. února
15. února
16. února
22. února
25. února
28. února

Josef Kott, Skupá 40
Jaroslava Kottová, Skupá 40
Jaroslava Kodetová, Slabce 45
Ivan Uher, Rousínov 77
Dagmar Zusková, Modřejovice 15
Bohumil Topinka, Slabce 66
Anna Šlaichová, Modřejovice 18
Zdeňka Honzátková, Skupá 32
Věra Šťastná, Slabce 123

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2013) nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce února 2013.

Odhlášeni z trvalého pobytu
6. listopadu
19. listopadu

Světluše Vlčková ze Slabec č. 14 do Lišan
Jiří a Markéta Kremplovi ze Slabec č. 123
do České Skalice.
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Výsledky zápasů podzimní části soutěže 2012/2013
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

1.

TJ Šanov

TJ Slabce

Neděle 26. 8. 2012

10:00

0:0

2.

TJ Slabce

ESTA Oráčov B

Neděle 2. 9. 2012

17:00

1:1

3.

FK Kněževes B

TJ Slabce

Neděle 9. 9. 2012

10:00

8:2

4.

TJ Slabce

Sokol Mšec B

Neděle 16. 9. 2012

16:30

2:7

5.

FC PO Olešná B

TJ Slabce

Neděle 23. 9. 2012

13:30

0:7

6.

TJ Slabce

FK Kounov

Neděle 30. 9. 2012

16:30

5:2

7.

Baník Lubná

TJ Slabce

Neděle 7. 10. 2012

10:00

4:2

8.

TJ Slabce

ČL Kolešovice B

Neděle 14. 10. 2012

16:00

6:0

9.

Sokol Petrohrad

TJ Slabce

Neděle 21. 10. 2012

13:30

4:1

10.

TJ Slabce

TJ Roztoky B

Neděle 28. 10. 2012

14:30

2:2

11.

Meteor Hřebečníky

TJ Slabce

Sobota 3. 11. 2012

10:00

8:3

12.

TJ Slabce

FC Hořesedly

Neděle 11. 11. 2012

14:00

1:2

13.

Sokol Panoší Újezd

TJ Slabce

Neděle 18. 11. 2012

13:30

1:3

Pořadí v tabulce soutěže
1. TJ Šanov, 2. Baník Lubná, 3. Sokol Mšec B, 4. TJ Roztoky B, 5. FK Kněževes B, 6. Meteor Hřebečníky,
7. FC Hořesedly, 8. TJ Slabce, 9. Český lev Kolešovice B, 10. FK Kounov, 11. ESTA Oráčov B, 12. Sokol
Petrohrad, 13. Sokol Panoší Újezd, 14. FC PO Olešná B

Střelci branek
Vladimír Klekner 12, Tomáš Macák 8, Jiří Čiha 3, Karel Mužík 2, Jiří Strouhal 2, Petr Pelc 1, Miroslav
Votava 1, Václav Dražka 1, Tomáš Cílek 1, Bohuslav Baďura 1, Petr Ikrényi 1, Tomáš Bárt 1, T. Fencl 1.
Výsledky a statistiky převzaty z oficiálních stránek FAČR - www.fotbal.cz.

