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Podzimní hromádky 
 

Ve Skalné, Starém Rybníku a Vonšově opět proběhne podzimní sběr objemnějšího komunálního odpadu, 
tzv.hromádek, kam lze především umístit nábytek, koberce, pračky, ledničky, pneumatiky bez disků a podobné 
věci, které nelze běžně umístit do popelnic.  Na hromádky můžete umístit zvlášť i železo a jeho odvoz bude 
rovněž zajištěn.  
Hromádky umístěte u svého bydliště, v místě určeném pro popelnice, kde bude odpad odvážet firma Marius 
Pedersen s.r.o. společně s pracovníky úřadu, následovně : 
     
 - v pondělí 17. října 2011 ve Skalné 
 - v úterý 18. října 2011 Starý Rybník, Vonšov 
 
Rozhodně na hromádky nepatří pneumatiky s disky, stavební suť, větve, zemina a suroviny, jenž lze separovat 
(papír, sklo, plasy) a nebezpečné odpady tj. autobaterie, barvy, léky, oleje, kyseliny apod., které lze odnést do 
sběrného kontejneru. Ten bude přistaven v sobotu 15. října  od 9,00-12,00 hodin ve Skalné u bývalých jeslí 
v ulici Za Školou a od 12,00 – 13,00 hodin ve Starém Rybníku (před bývalým obchodem Jednoty). 
 
Protože se stává, že někteří občané vybírají z hromádek odpad, který lze dále zpeněžit, zejména železo, upozorňujeme, že 
v momentě, kdy fyzická osoba odloží odpady na místě tomu určeném, stává se vlastníkem těchto odpadů obec (zákon č. 
185/2001 Sb., § 4, písmeno p). To znamená, že je zakázáno s tímto odpadem jakkoli manipulovat, vybírat odložené 
předměty, rozebírat složený odpad apod. V případě porušení tohoto zákona, jedná se zejména o odvoz železa, bude 
s uvedeným občanem zahájeno správní řízení. 
Jistě máme všichni zájem o to, aby naše město a okolní obce byly nejen hezké, ale i čisté a aby se nám zde pěkně žilo. Z 
tohoto důvodu nechceme a ani nebudeme tolerovat zakládání černých skládek. Na požádání zajišťuje město odvoz vzniklého 
odpadu a to pouze za zaplacení skutečně vynaložených nákladů.  Pokud uklidíte okolí Vašeho domu a požádáte Městský úřad 
ve Skalné, bude shrabaný materiál odvezen bezúplatně. Máte-li pochybnosti či problém s likvidací jakéhokoli druhu odpadu 
během celého roku, obraťte se na Městský úřad Skalná. Vše lze vyřešit tak, aby odpad neskončil v lese, příkopu apod.  
Závěrem si dovolujeme upozornit ty, kteří i přes výše uvedené možnosti umístí odpad na černou skládku, že s nimi bude 
zahájeno přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a může být takto přistiženým jedincům dle § 47 písm. 
h) uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč. 

 
ŽIVOT ČECHŮ V BANÁTU 

 
Vážení spoluobčané, 
v sobotu 12.11.2011 se ve velké zasedací místnosti Sportovní haly Skalná uskute ční od 14.00 
hodin setkání na téma: „Život Čechů v Banátu“ . Setkání organizuje město Skalná ve spolupráci s 
místní organizací Sdružení Čechů z banátských Karpat.  
 
Program: 

• vyprávění o historii a životě Čechů v Banátu 
• promítání fotografií z návštěvy obce Gerník v Rumunsku 
• ochutnávka místních produktů 
• vystoupení folklórního souboru z obce Gerník  

 
V rámci poslední návštěvy zástupců města Skalná v obci Gerník byla domluvena návštěva tamního 
folklórního souboru. V rámci této příležitosti chceme opakovat úspěšné promítání fotografií, které 
zachycují současný život Čechů v Banátu. Přijměte prosím naše pozvání a prožijte s námi zajímavé 
odpoledne.  

Ing. Radomil Gold – starosta města 
Alois Špicel – předseda sdružení 
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Blahopřejeme 

Pozvánka na veřejné projednání 
 

Veřejné projednání:    Technická studie cyklodopravy na území svazku obcí Kamenné Vrchy  
Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání návrhu studie, která má za úkol navrhnout nejvhodnější vedení cyklotras a 
cyklostezek na území obcí: Luby, Plesná, Skalná, Nový Kostel, Velký Luh, Milhostov, Křižovatka, Třebeň a jejich 
napojení na soustavu cyklotras přes hranice a páteřní cyklostezku Karlovarského kraje.  Zpracovatel studie, Dopravní stavby 
a venkovní architektura s.r.o., představí navržené vedení tras a úseky doporučené pro rekonstrukci nebo zcela novou 
výstavbu. V rámci veřejného projednání bude představen návrh systému cyklodopravy na daném území, ke kterému mohou 
zástupci veřejnosti vznášet dotazy, náměty a připomínky.  
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele návrhu se koná 18.10.2011 v 17 hod v zasedací místnosti Sportovní 
haly Skalná, Sportovní 412, Skalná. 
Technická studie cyklodopravy  na území svazku obcí Kamenné Vrchy je součástí projektu „Projektová příprava pro rozvoj 
mikroregionu Kamenné Vrchy“ CZ.1.09/2.1.00/30.00756.  
 
 

 
 
 

Společenská kronika 
             

              Jubilanti měsíce října:         
               Gustav Wildmann   82 let   
               Anna Trojáková   82 let   
               Irma Blechová               80 let                                
               Zdeněk Buchl                75 let 
                       

                                                           Matrikářka  MěÚ Skalná : Jana Herrová 

 

Informace ze základní školy 
 
Kamarádství přes hranici - Waldsassen 
První podzimní den žáci 1. stupně strávili společně se žáky z partnerské školy z 
hornofalckého Falkenbergu. Setkání se tentokrát konalo ve Waldsassenu. 
Navštívili jsme barokní klášterní baziliku, která je i největší kostelní a klášterní 
kryptou Německa. Její krása a monumentalita zapůsobila na většinu z nás, škoda 
snad jen, že se tu nekonal varhanní koncert. Po prohlídce baziliky a centra města 
jsme pokračovali do Naturerlebnisgarten v blízkosti klášterní zahrady, kde byl pro 
nás připraven zábavný program plný her a soutěží ve smíšených česko-německých 
družstvech. Celý den nám přálo příjemné počasí a tak den ve společnosti našich 
německých kamarádů v překrásném historickém městě se opravdu vydařil. 

Miluše Glave-Flašková 
Přespolní běh 
29. 9. 2011 jsme se zúčastnili přespolního běhu v Lubech. Spolu s námi se účastnila 
družstva z Fr. Lázní, Plesné a Lubů. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - mladší 
dívky běžely 1500 m, mladší hoši a starší dívky 2000 m, starší hoši 3000 m. Mladší 
dívky a hoši zvítězili. Tím si zajistili postup do okresního kola, které se konalo 5. 10. 
2011 v Aši. Starší dívky obsadily 3. místo, starší hoši 4. místo. 
Ve středu 5. 10. odjela naše dvě postupující družstva mladších žáků a žákyň do Aše 
na okresní kolo soutěže v přespolním běhu. Bohužel naši žáci nestačili na konkurenci 
velkých škol a obsadili poslední 5. místo. I tak jim patří velký dík za snahu a 
obětavost, se kterou do závodu nastoupili. Dále bych chtěla poděkovat pí. 
Horáčkové, p. Starcovi a p Šollarovi, kteří pomohli s přepravou žáků. 

 

Věra Heřmánková 
Turnaj v kopané 
Ve čtvrtek 6. 10. jsme se zúčastnili okresního kola soutěže ve fotbale, které 
se konalo v Lubech. Družstva byla složena z žáků 4. - 9. třídy. Při účasti 
pěti týmů jsme obsadili krásné 2. a 5. místo. Všem žákům děkujeme za 
reprezentaci školy. 

Věra Heřmánková 
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Dolní zámek 

Nádvoří Horního zámku 

Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn, Skalná) 
 
Panský statek  
V roce 1884 prodává majitel Horního a Dolního 
Vildštejna, Karl Ritter von Wilhelm, celé 
panství hraběti Engelhardtu von Wolkenstein 
Trostburg. Nová vrchnost se stěhuje 28.7.1885 
do Dolního zámku, který byl postaven 
Trauttenbergy v roce 1763. Nový majitel, hrabě 
Wolkenstein, nechal zámek opravit a rozšířit 
směrem na východ o dvoupatrové křídlo. 

V tomto křídle byly umístěny kanceláře 
Vildštejnské hlinné a šamotové továrny. 
V roce 1909 prodal hrabě Wolkenstein svůj rozsáhlý lesní majetek bratrům Ruppovým z bavorského 
Lichtenfelsu. Další majetek a to šamotárnu, prodal hrabě v roce 1916 Vítkovickým železárnám, a.s. 
V témže roce prodal hrabě zbylý zemědělský majetek za 1 milion rakouských korun bratrům 
Geipelovým, továrníkům (koželuhům) 
z Plesné. 
K tomuto panství patřily poplužní dvory Horní 
a Dolní Vildštejn, hospodářství Větrná 
(Wetterhütte) s velkou ovčárnou, Dolní 
„hraběcí“ zámek, starý hrad, budova soudu 
v předhradí (ve sklepích byl velký sklad 
brambor), hájovnu s ovčínem, čeledník a 
několik hospodářských objektů. Ke statkům 
dále patřilo 360 ha orné půdy, louky, rybníky a 
část lesa. 
Koupí tohoto majetku přešla na bratry 
Geipelovy všechna věcná břemena: patronát 
nad kostelem, údržba několika kaplí a provoz 
panského chudobince stojícího u hřbitova. 
Za Geipelů došlo na panství k mnoha změnám, novostavbám a různým zlepšením. V roce 1927 byla ve 
statku v Horním zámku postavena nová velká sýpka se stavením pro povozy, truhlárna a zámečnictví. 
V areálu byl obnoven vlastní vodovod. V roce 1926 byl za 32.000,- Kč pořízen první traktor a 
v následujících letech 1927, 1929 a 1934 byly koupeny pak další. K tomu bylo třeba pořídit pluhy, válce 
sekačky a další příslušenství. Na 80 ha polí byly položeny drenáže. V roce 1933 byla u rybníka 
postavena obrovská stodola pro každý rok vyšší úrodu obilí. Statek měl parní mlátičku o výkonu 15.000 
kg za den. Ve stejném roce byl postaven na Větrné vepřín pro 300 prasat. V roce 1935 se eviduje 220 
kusů skotu. Ke statku patřil také od roku 1850 lihovar, kde se z brambor pálil líh. 
 
(Údaje pochází z obecné kroniky z roku 1936, ze zprávy dlouholetého správce statku, Josefa Dörflera) 
 

Václav Vrba 

 
KNIHA O HISTORII SKALNÉ 
 
Krásná kniha o historii až po současnost našeho města je v prodeji 
 
Cena: 599,-Kč 
230 stránek na formátu A4 – matná křída 
mnoho obrázků a fotografií 
 
Prodej:  Knihovna, pí. V.Polívková    Po – Pá  tel.: 354 596 935 
             SH, p. V.Vrba                         Po – Pá  tel.: 354 594 916 
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K U L T U R A 
Přehled kulturních pořadů pro měsíc   ř í j e n   2 0 1 1 : 

 
Západočeské divadlo Cheb 
 
12.10.  19.00 Práce nádenní, lásky trápení – lze přežít lásku a nezbláznit se z práce?   za oponou ABO E 
15.10. 19.00 V osm u archy – bajka a groteska v jednom pro všechny od 9 do 99 let   studio d ABO VE 
18.10. 19.00 Doma u Hitlerů – černá groteska v šesti bizarních aktovkách    studio d 
21.10. 19.00 Výroční koncert - koncert symfonického orchestru s mezinárodní účastí   divadlo 
22.10. 19.00 Kacířka -  černá komedie o globálním oteplování     divadlo ABO P - premiéra 
26.10. 19.00 Rodinný průvan – francouzská komedie o jedné oslavě narozenin   divadelní klub 
27.10. 19.00 Kacířka – černá komedie o globálním oteplování     divadlo ABO F 
28.10. 19.00 Saturnin – nejslavnější sluha české literatury na chebském jevišti    divadlo 
01.11. 19.00 Dokonale křehká cesta k růžovým poutům – monodrama přímo na tělo Petra Konáše   
02.11. 19.00 Okno do duše – pražský komorní balet 
05.11. 19.00 Kacířka – černá komedie o globálním oteplování    
23.10. 15.00 O Karkulce – nesmrtelná pohádka pro nejmenší o vlkovi, Karkulce a jak to vlastně všechno bylo studio d 
 

 
Produkční centrum Kamenná Cheb 
14. a 15.10. se koná již 16. ročník mezinárodního jazzového festivalu pod názvem Jazz Jam Cheb 2011 
18.10. 19.30 Večer poezie a prózy s harfou – literárně hudební komponovaný pořad s Valerií Zawadskou klášterní knihovna 
21.10. 19.30 Miloš Dodo Doležal – kytarový koncert s hity legendární skupiny Vitacit   velký sál 
29.10. 18.45 Grand Prix – mezinárodní soutěž v tanečním sportu s galaprogramem   sportovní hala TJ Lokomotiva 
 
 
Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně 
13.10.       od 19.30 Egertaler Blaskapelle – koncert dechové kapely z německého Selbu 
16.10.       od 19.30 La Traviata – koncertní provedení hlavních árií opery, v kostýmech 
21.10.       od 19.00 Paní plukovníková – trochu smutná komedie o nezdolné chuti do života. Hrají členové divadel. souboru při MKS Fr. Lázně  
25.10.       od 19.30 Krajanka – zábavný program pražské dechovky, která zahraje a zazpívá oblíbené písničky 
27.10.       od 19.30 Dostaveníčko s láskou – slavné operní a operetní árie 
 
 
Kino SVĚT Cheb 
13.10.                   od 16.00 Saxana a lexikon kouzel – český film režiséra Václava Vorlíčka. Hrají Petra Černocká, Jan Hrušínský, J. Bohdalová 
                             od 18.00 Muži v naději – další film režiséra Jiřího Vejdělka, který do hlavních rolí obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku a další 
            od 20.00 Elitní zabijáci – americký thriller s českými titulky 
 15.10.                  od13.00 Transformers – 2D – bez brýlí – 3. díl známého amerického sci-fi filmu s českým dabingem             
16.10.            od 13.00 Šmoulové – 3D – známé postavičky ožívají na filmovém plátně v americkém animovaném filmu pro celou rodinu 
17.10. – 19.10.     od 17.30 Nic proti ni čemu – česká komedie  
            od 20.00 Rodina je základ státu – český psychologický film 
20.10. – 23.10.     od 16.00 Auta 2 – 3D – další příběhy filmových autíček. Americký film pro celou rodinu s českým dabingem 
                             od 18.00 Johny English se vrací – další film s agentem 007 Jamesem Bondem 
                             od 20.00 Paranormal aktivity 3 – americký horor jak se patří 
23.10.                   od 20.00 Giselle – 3D – první 3D balet na světě. Baletní představení z ruského Petrohradu 
22.10.                   od 14.00 Lví král – 3D – známý filmový příběh. Americký film pro celou rodinu s českým dabingem 
23.10.                   od 14.00 Saxana a lexikon kouzel – český film režiséra Václava Vorlíčka. Hrají Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová 
24.10. – 26.10.     od 17.30           Dům – filmové drama v koprodukci ČR/SR 
                             od 20.00 Tři mušketýři – 3D – známí příběh o boji o francouzský trůn 
27.10. – 30.10.     od 16.00 Bastardi 2 – druhý díl českého filmu 
                             od 18.00 Dluh – americký dobrodružný film 
                             od 20.00 Muži v naději – další film režiséra Jiřího Vejdělka, který do hlavních rolí obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku a další 
29.10.                   od 14.00 Šmoulové – 2D – bez brýlí – známé postavičky  ožívají na filmovém plátně v americkém animovaném filmu 
30.10.                   od 13.00 Tintinova dobrodružství – 3D – film je natočen podle série knih Tintinova dobrodružství. Další film režis.S. Spielberga 
31.10. – 02.11.     od 17.30 Moje krásná učitelka – Tom Hanks a Julia Roberts  v nové americké komedii 
                             od 20.00 Muži v naději – další film režiséra Jiřího Vejdělka, který do hlavních rolí obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku a další 
 
Kino Plesná 
12.10.       od 17.00 a 19.00 Šmoulové – americká rodinná komedie se známými modrými postavičkami. Film pro celou rodinu 
14.10.       od 17.00 a 19.30 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna – Johny Depp jako kapitán Jack Sparow ve čtvrtém pokračování série amer. filmů 
19.10.       od 17.00 a 19.00 Auta 2 – pohádková autíčka v americkém filmu pro celou rodinu 
 
 

Knihovna Skalná 
 
V městské knihovně je již v úplném provozu on-line katalog, na který se můžete podívat na adrese www.knihovna-skalna.cz. 
Listování v on-line katalogu je velice jednoduché. Buď do daných kolonek vypíšete autora a název knihy, nebo můžete 
vyhledávat podle klíčových slov, na které je tam odkaz. Tímto způsobem zjistíte, zda je uvedená kniha k vypůjčení. 
V současné době disponuje naše knihovna s 11 586 svazky knih jak v oddělení pro dospělé tak děti. Knihovnu navštěvuje a 
registraci pro letošní rok obnovilo 155 čtenářů.  
Již poněkolikáté upozorňuji všechny čtenáře, aby dodržovali měsíční termín k vrácení knih. Stále je ještě mnoho čtenářů, 
kteří mají výpůjčky doma i několik měsíců.  
   

Městská knihovna Skalná 
   Věra Polívková 
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Události z mateřské školy 
 
Ve čtvrtek 22.září navštívil naši školku pan 
starosta Ing.Radomil Gold spolu s tajemnicí 
Ing.Marií Hrnčálovou, aby přivítali všechny děti i 
zaměstnance do nového školního roku 
2011/2012. 
Ve třídě Berušek (tedy u našich nejmladších dětí) 
nově využívají při pobytu venku pro děti 
svépomocí ušité housenky (housenka holčička a 
housenkový kluk) na uchycení malých ruček. 
Důvodem je pro letošek vyšší počet mladších 
dětí, které ještě nezvládnou chodit ve dvojicích. 
Svépomocného úkolu ušití se ujala šikovná paní Miluška. Teď se to dětem i učitelkám pěkně vykračuje 
a už se nikdo nemusí bát, že se při vycházce ztratí. 
V pátek 23.září se konalo v Chebu slavnostní vyhodnocení a předání cen z výtvarné soutěže pořádané 
hasiči „ Požární ochrana očima dětí“, které se naše MŠ v loňském školním roce s dětmi účastnila. Na 
okresní vyhodnocení a předání cen se s dětmi vypravili jejich rodiče. 
Umístění na prvních 3 místech získali : Rudolf Böhm, Martin 
Kirch,Veronika Müllerová, Natálie Krešová, Markéta Altmanová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutěže „O nejlepšího houbaře“ se během měsíce 
září v našich krásných lesích účastnili všechny třídy 
a nikdo nepřišel s prázdnou. Vítěz dostal všechny 
nasbírané houby, houbaři dostali za odměnu 
houbařskou medaili. Společně jsme se naučili 
písničky „Kdo to roste v lese“ a „Hádaly se houby“, 
také houbařské říkadlo. Děti se dozvěděly, že 
nejsou všechny houby jedlé, některé jsou jedovaté. 
Všechny jsou krásné, proto je neničíme. Naopak 
jsme si krásnými muchomůrkami vyrobenými 
z ruliček od toaletního papíru vyzdobili naši školku. 

 

                                                                              Za MŠ Broňa Kuželková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P r o d e j   s l e p i č e k 
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra 
hnědá  a Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho chovu !! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. 
Stáří slepiček 18-20 týdnů - 138-148 Kč / ks,  
                      starší 20 týdnů-155 Kč/ks 
Prodeje se uskuteční :   v úterý 25.října 2011,   Skalná – u fotbal. hřiště – v 13, 35 hod 
 

Případné bližší informace : tel. 728605840,   728165166,   415740719 
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P E T R   L U K E Š    nabízí: 
 

* žaluzie: vertikální + horizontální 
* těsnění do oken a dveří 
* polstrování dveří 
* shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové 
* shrnovací stěny 
* garnyže, vitrážky, záclonové tyče 
* panoramatická kukátka 
* rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a  
   hliníkové 
* venkovní zastínění - balkónové i zahradní,  
   markýzy 
* garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon 
* protihmyzové sítě - na okna a dveře 
* renovace interiérových dveří 
 

Bližší informace : Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš 
Anglická 310/65, 351 01  Františkovy Lázn ě 

tel.: 354 543 424, mobil: 603 871 040 
www.lukes.karlovarsko.com 

info.lukes@tiscali.cz 
(jsme plátci DPH) 

 
Důchodci a novomanželé sleva 3% 

Kadeřnictví MAGNOLIA 
 

VÁS ZVE NA AKCI  

LISTOPAD  
 

Akce platí  
od 1.11. do 30.11. 

 

V listopadu bude levnější stříhání  
+ foukaná: 
 vlasy krátké  130 Kč 
 polodlouhé  160 Kč 
 dlouhé   190 Kč 

      
Těší se na Vás kadeřnice 

 

 
PETRA POUZAROVÁ     &    MARKÉTA KALBAČOVÁ 
   Tel.: 605 449 569                     Tel.: 606 681 052 
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Fotbal ve Skalné 
 

 TABULKA MUŽI - I.B třída (KV) 
Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  

 

1. Útvina 9 8 1 0 31: 12 25 ( 13) 
 

2. Kynšperk 9 6 2 1 26: 7 20 ( 8) 
 

3. Skalná 9 6 1 2 32: 16 19 ( 4) 
 

4. Hroznětín 9 6 1 2 22: 14 19 ( 4) 
 

5. Sedlec 9 5 1 3 12: 9 16 ( 4) 
 

6. Ostrov B 9 5 0 4 23: 17 15 ( 3) 
 

7. Teplá 9 4 2 3 20: 16 14 ( -1) 
 

8. Božičany 9 4 1 4 17: 12 13 ( -5) 
 

9. Kr.Poříčí B 9 4 0 5 35: 28 12 ( 0) 
 

10. Studánka 9 4 0 5 19: 25 12 ( -3) 
 

11. Loket 9 2 3 4 16: 15 9 ( -3) 
 

12. Jáchymov 9 1 1 7 9: 36 4 (-11) 
 

13. D.Žandov 9 1 0 8 14: 26 3 ( -9) 
 

14. Bečov 9 0 1 8 6: 49 1 (-11) 
 

 
  TABULKA  St. žáci - OP  

Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  
 

1. Strunal Luby 10 9 0 1 90: 21 27 ( 12) 
 

2. Sokol D.Žandov 10 6 2 2 55: 25 20 ( 5) 
 

3. J.Plesná 10 6 2 2 44: 27 20 ( 8) 
 

4. Sokol Lipová 10 6 1 3 54: 34 19 ( 4) 
 

5. S.Velká Hleďsebe 10 4 0 6 65: 51 12 ( 0) 
 

6. FC J.Hazlov 10 2 1 7 21: 53 7 ( -8) 
 

7. FK Skalná 10 2 0 8 32: 64 6 (-12) 
 

8. FK Hvězda Cheb B 10 2 0 8 39:125 6 (-12) 
 

 
 TABULKA St. p řípravka - OP 

Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  
 

1. Jiskra Aš 25 19 3 3 64: 10 60 ( 0) 
 

2. FK Skalná 25 16 6 3 55: 12 54 (-21) 
 

3. Strunal Luby 25 14 7 4 51: 14 49 ( 4) 
 

4. Jiskra Plesná 25 7 4 14 20: 55 25 ( -5) 
 

5. FC J.Hazlov 25 2 6 17 15: 52 12 ( -3) 
 

6. FC Fr.Lázně 25 2 4 19 12: 74 10 ( 10) 
 

 
TABULKA Ml. p řípravka - OP  

Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  
 

1. Jiskra Aš 12 10 1 1 48: 6 31 ( 19) 
 

2. Strunal Luby 12 5 3 4 16: 24 18 (-18) 
 

3. FK Skalná 12 5 2 5 15: 19 17 ( 17) 
 

4. SU Hranice 12 0 2 10 2: 32 2 (-22) 
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