
Číslo 2 Duben 2018 

Borský zpravodaj 

DEN ZEMĚ V BORECH 

A  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

NOVÉHO HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY GENERACE 

Neděle 13.5. 2018 od 14. hod.  

U rybníka Horník  
 V programu se můžete těšit např. na vy-

stoupení skupiny STREET WORKOUT 

COMPANY, přírodovědné soutěže pro 

děti, občerstvení, které opět připraví členové 

Mysliveckého sdružení Bory. 

ĆARODĚJNICE 2018 
 Jako každý rok, tak i letos, budou borští hasiči v pondělí 

30. dubna, na kopci v Dolních Borech organizovat pálení 

čarodějnic. Od 18 hodin budou na přístupové cestě připra-

veny soutěže pro nejmenší návštěvníky. V průběhu večera 

bude možné si opéct přinesené uzeniny případně i něco 

jiného. Na místě bude možné také zakoupit nápoje včetně 

čepovaného piva. Na setkání se těší členové Sboru dobro-

volných hasičů v Borech.  

               František Zikmund, velitel SDH. 

 

I hasiči z Cyrilova mají,  jako každý rok, Čarodějnici připravenou a těší se 

na  všechny návštěvníky! 

Hodně štěstí a radosti v životě přejeme našim novým občánkům a jejich rodičům! 
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Ze zápisu 46. schůze RO konané 7.3.2018  
   Přítomni: Všichni členové RO  

Jednání: 

- RO schválila prodloužení nájmů 2 bytů.  

- RO schvaluje odpuštění platby poplatku za stočné pro rok 

2018 XXX z důvodu nečerpání této služby. 

- Starosta informoval RO o možnosti vytvoření pracovních míst 

v rámci MAS. Plně hrazena z projektu MAS z prostředků EU. 

Pracovní poměr by byl na 3 roky. RO navrhuje a schvaluje zřídit 

2 tato místa (jeden celý úvazek a jeden zkrácený).  

- Různé: - Rybník Horník - propachtování Českému rybářskému 

svazu. Za podmínek: Nájemné 3 tis. Kč/rok. Zarybnění. Lovení 

bude povoleno pro děti a dětské členy rybářského svazu. 1 x za 

2 roky výlov. 

- RO schvaluje změnu v ukládání komunálního odpadu dle nabíd-

ky firmy AVE. 

- Pobočka Obecní knihovny na Cyrilově. RO schvaluje paní ing. 

Márii Necidovou vedoucí pobočky Obecní knihovny na Cyrilově. 

    

Ze zápisu ze 47. schůze RO konané 29.3.2018  
Přítomni: 4 členové RO 

Nepřítomni: ing. L. Dostálová 

Jednání: 

- RO schvaluje Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání na 

území ORP Velké Meziříčí. 

- Protože pracovní místa v rámci MAS, schválená na minulém 

jednání RO bude možné zřídit až později během roku, schvaluje 

RO vytvořit ještě jedno místo VPP od 1.5. 2018 na jeden zkráce-

ný úvazek. 

 

     Ze zápisu 50. jednání ZO Bory 29.3.2018  
Přítomni: 11 členů ZO 

Omluveni: Vávra P., Kotačka L., Mgr. Ing. Slavíková M., 

Nepřítomni: Ing. L. Dostálová, 

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Marková R., Polova M., 

Jednání: 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 v celkové výši 

405.800,-Kč. 

 FMP – v jarní výzvě fondu malých projektů se sešlo 6 žádostí 

v celkové částce 36 tis. Kč 

ZO schvaluje žádost TJ Družstevník  - Turnaj mladších a starších 

přípravek žáků a dorostu 12 tis. Kč   

ZO schvaluje žádost TJ Družstevník - Turnaj čtyřher v tenise 5 

tis. Kč 

ZO schvaluje žádost ČSOP Bory - Borská zelená stezka 5 tis. Kč 

ZO schvaluje žádost ČSOP Bory - Dětský karneval 5 tis. Kč 

ZO schvaluje žádost ing. M. Necidové  - Pálení čarodějnic a folk-

lór na Cyrilovské pouti. 5 tis Kč 

ZO schvaluje žádost B. Křížové - Jarní zájezd Klub dobré pohody 

4 tis. Kč 

ZO schvaluje také uzavření smluv na FMP 

- Informace ředitele ZŠ. F. Eliáš předložil členům ZO a podrobně 

všechny seznámil s rozpočtem a financováním ZŠ za léta 2014-

2018 s výhledem na rok 2019.  

Žádosti 

- L. Kotačka předseda TJ Družstevník předložil návrh na nové 

oplocení fotbalového hřiště. Celková cena by byla: 185.894,-Kč 

bez DPH.  TJ Družstevník získala na 50 % ceny  (112 500 

Kčs včetně DPH) sponzory. 

Usnesení č. 10 /50 ZO: ZO schvaluje úhradu 50% oplocení fot-

balového hřiště. A také o tuto částku navýšit rozpočtové opatře-

ní č. 3/2018. (Celková výše RO bude tedy 518 300,-) Navýšení 

bude hrazeno z kontokorentu. 

- XXX žádá o možnost připojení k obecnímu vodovodu a zpev-

nění cesty. ZO schvaluje vybudování vodovodní přípojky. Je tře-

ba zvážit, zda půjde o domovní přípojku (hradí výhradně majitel 

domu), nebo větší odbočku pro celou lokalitu. Oslovit ostatní 

majitele pozemků. Cesta bude zpevněna dostupným a vhodným 

materiálem. 

    

Ze zápisu ze 48. schůze RO konané 4.4.2018  

Přítomni: 4 členové RO 

Omluveni: ing. L. Dostálová 

Jednání: 

- RO schvaluje 2 x odpuštění poplatku za stočné pro rok 2018. 

z důvodu nečerpání této služby  

- RO povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků. Navýšení počtu 

dětí v mladší třídě MŠ na počet 25. K navýšení došlo v průběhu 

školního roku, kdy bylo vyhověno dodatečným žádostem o přije-

tí dětí k předškolnímu vzdělávání. 

- V části obce v Dolních Borech jsou nesrovnalosti na hranicích 

pozemků. RO schvaluje vyřešit tuto situaci výměnou a prodejem 

pozemků, aby došlo k narovnání. Obec osloví všechny majitele, 

kterých se to týká. 

 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem  

č. 101/2000 Sb., v plném znění, o ochraně osobních údajů. 

PŘIPOMÍNÁME !       POPLATKY 2018 
Odpady - 500,- Kč/osoba/rok, splatnost do 31.5.2018,  děti 

do 5ti let jsou od poplatku osvobozené. 
Stočné pro rok 2018. 943,- Kč. Splatnost do 30.4.2018 

Poplatky je možno uhradit  osobně na pokladně  v kanceláři 

obce, nebo převodem na účet číslo 4200009323/6800, var. 

symbol = rodné číslo poplatníka. 

Poplatek za pejsky  a hroby už měl být před měsícem uhrazen, 

ale bohužel je stále část občanů, kteří tento poplatek ještě dluží. 

Pes - 120,- Kč/rok, každý další pes - 180,- Kč/rok, splatnost 
do 31.3.2018 

Hroby dle velikosti, splatnost do 31.3.2018. 

 

Na základě vyhlášky 34/2016 Sb. bude v 

druhé polovině července p. Limberg 

provádět revize a čištění komínů. 

Zájemci se můžou nahlásit na obecním 

úřadě.  

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Kontejner na velkoobjemový 

odpad bude v Borech i Cyrilově 

přistaven od 25.5. do 5.6. V Bo-

rech  bude opět kontejner vymě-

něn (29.5.). 

Svoz nebezpečného odpadu 

proběhne 31.5.2018 16,30-16,45 

hod. v Borech a 16,55-17,10 

hod. na Cyrilově. 

 

 

OBECNÍ KOMPOSTÁRNA je opět  v provozu. 
Otevřena je pro vás vždy ve středu a v sobotu od 16. 

do 18. hodin. 
 

Vodné - jaro 2018.  Už máte zaplacenou fakturu? 
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Dalekohled,  

funkční vysílačky Brondi,  
kabelka, 
Mnoho a mnoho klíčů,  
náušnice,  

přívěsek,  

brýle… 
 To vše je k vyzvednutí v 
kanceláři OÚ.  
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SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 
 (pro městské a obecní zpravodaje květen 2018) 

Druhou květnovou neděli si připomeneme Den ma-

tek. Je to svátek, který byl dlouho u nás opomíjený, 

tím více by měl mít v našem moderním kalendáři své 

místo. Třetí neděli v červnu zase slavíme Den otců, 

což už ví málokdo. Ovšem stát se otcem je, jak všich-

ni víme, mnohem snadnější než stát se a být matkou. 

Abych nebyl podezírán z genderové nevyváženosti, 

musím uznat, že být dobrým otcem je rovněž nelehké. Leč 

přece jen v naší tradiční rodině je role matky jako základu rodi-

ny významnější, jejich svátek vnímáme jako poctu mateřství. 

Naše maminky si to jistě zaslouží. Jejich obětavost a laskavost 

se i po letech projevuje v té lepší části našich osobností. 

 Den matek se slaví v různé dny na mnoha místech po celém 

světě, v Československu se začal slavit v roce 1923 a jeho pro-

pagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl 

vědomě postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodní-

ho dne žen (slaveného vždy 8. března). Jeho různé podoby (a 

na pracovištích často nucené a ne příliš 

důstojné) máme my starší v paměti.  

 Po roce 1989 se připomínání Dne matek obnovilo. V dnešní 

době se senioři, a to zvláště ženy, většinou dožívají vyššího 

věku, bývají bystré a plny psychických sil. Jako moje jednadeva-

desátiletá maminka. Na druhé straně nejednou mnohé matky 

v dnešním uspěchaném světě jen v samotě čekají, až si jejich 

děti a vnoučata na ně vzpomenou a projeví svou lásku a vděk. 

Třeba jen návštěvou a kytičkou. 

Velmi šťastné jsou rodiny, kde 

vzájemné dobré vztahy a poro-

zumění prolínají všemi generace-

mi. Mnohdy si stěžujeme na 

povrchnost našich dětí a vůbec 

dnešních mladých lidí. Ale to se 

jen vrací, co jsme do nich vložili. 

V dobrém i v tom nepovede-

ném. 

Někdy i dobří lidé zapomínají. 

Přimlouvám se proto za připo-

menutí svátku matek, nic ma-

minky tolik nepotěší jako proje-

vy lásky jejich potomků. 

   Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina 

 Základní škola Hany Benešové Bory 

oznamuje, že  

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ve školním 

roce 2018/2019 se koná v budově Mateř-

ské školy Bory v pondělí 7. května od 

14.30 do 17.30 hodin Tiskopisy potřebné 
k zápisu si můžete vyzvednout od 

23.4.2018 během provozu mateřské ško-

ly. K zápisu prosím s sebou vezměte vypl-
něné tiskopisy, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.  

        Na shledanou s Vámi se těší učitelé MŠ Bory. 

Volné místo  
na Poště v Borech, 

jedná se o poloviční 
úvazek, nástup možný 
ihned, zaškolení a za-

městnanecké výhody. 
Vhodné i pro matky s 

malými dětmi, nebo ZTP.  
 Pro bližší informace volejte na číslo 774 
597 388. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._b%C5%99ezen
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Čistá Vysočina 

2018 
 Už řadu let s dětmi 

z Kroužku Mladých 

ochránců přírody i 

dospělými členy ČSOP 
a díky dalším ochot-

ným pomocníkům uklí-

zíme silniční příkopy 

okolo naší obce. Vysbí-

rané odpady třídíme: 
plast, sklo, kov a směs-

ný odpad. Tak je to 

každý rok, ale letos to 

bylo jinak. Nejvhodněj-

ší den nám připadl na 
pátek 13.4. a jak se 

ukázalo, nejlepší nápad 

to nebyl. Chvíli po 

tom, co  jsme se nachystali a vyrazili na určené směry se strhla po-

řádná bouřka. A bylo po sbírání. 
 Následující pátek už bylo krásně a tak jsme kus práce udělali. 

Bohužel nás ale bylo málo a tak směr na Rousměrov zůstal ještě na 

příště. Poděkování patří dětem a vedoucím z Mladých ochránců 

přírody, Z. Jurkové, J. a P. Jakubcovým, M. Necidové, P. Křížovi a J. 
Pipkovi.            Blanka Křížová 

Ohlédnutí za zápisem do 1. třídy ZŠ. 

 V pátek 20. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis do 1. 

třídy. Tentokráte se nesl v duchu různých povolání, se kterými 

se děti setkávají. K zápisu se dostavilo 18 dětí se svými rodiči. 

Vzhledem k jedné žádosti o odklad školní docházky bude 

v příštím školním roce navštěvovat první třídu 17 prvňáčků - 9 

chlapců a 8 dívek.  Přejeme všem dětem a jejich rodičům úspěš-

ný start do školy.       Mgr. Vladimíra Stará 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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Noc s Andersenem 2018  

Stromy svobody v Borech 
 

Letos slavíme výročí 100 let vzniku Československé republi-

ky. V naší obci připomínají toto výročí stromy – lípy velko-

listé. K založení republiky byla vysazena v parku v Horních 

Borech lípa snad hned příští rok. Škoda, že o tom nevíme 

více. V roce 1968 byla na návsi v Dolních Borech vysazena 

tzv. lípa svobody. K 70. výročí republiky byla ochránci příro-

dy vysazena lípa také v parku v Horních Borech. A v roce 

1998 byly vysazeny dvě lípy za účasti veřejnosti před budo-

vou obecního úřadu. Všechny tyto stromy si můžete najít na 
webové stránce stromy svobody.cz,  na mapě, kterou si 

musíte zvětšit. K dnešnímu dni je zde už evidováno přes 

1319 stromů. Z okolních obcí jich máme vysazeno patrně 

nejvíce. Součástí oslav výročí republiky v Borech bude slav-

nostní výsadba lípy srdčité v parku v Horních Borech  na 
podzim t.r. Bude vysazena tak, aby doplnila jeden ze čtyř 

památných stromů, který se rozlomil. Aby se všechny stro-

my vysazené k výročí republiky lépe 

našly, budou letos označeny kame-

nem s datem výsadby.     Pavel Kříž      

          
O STROMECH SVOBODY 

Procházíte kolem nich bez povšimnutí. Vaši sousedé a přátelé možná 

ani netuší, že existují. Nejsou totiž mohutné, staré ani neobvykle 

tvarované. 

TAK CO JE NA NICH ZAJÍMAVÉHO? 

Symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 

jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové 

místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpíva-

la se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. 

A sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si 

lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. 

(zdroj: stromysvobody.cz) 
 

                 NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ KOŘENY!  

Fotografii lípy svobody vysazené v roce 1968 poskytla rodina Sukova.  
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Místní kolo soutěže Zlatý list  
 Kdo pravidel-

ně čtete Borský 

zpravodaj, tak 

v něm touto do-

bou nacházíte 

informace o ko-

nání místního 

kola této soutěže, 

kterou pořádá 

ČSOP už 46 let. 

Letos jsme uspo-

řádali místní kolo 

ve čtvrtek, 19. 

dubna. Bylo krás-

né počasí, takže 

celá soutěžní 

stezka proběhla 

v přírodě. Děti, 

které se od čistír-

ny odpadních vod 

vydaly trasou 

k o l e m  k o m -

postárny, rybníků 

a přes sluneční 

hodiny odpovídaly 

na jednotlivých 

stanovištích na 

všetečné otázky 

rozhodčích - na-

šich učitelů, před-

sedy ČSOP Bory 

pana Kříže a naše-

ho bývalého žáka 

- Radima Charvá-

ta. Na jednotli-

vých stanovištích 

poznávaly minerá-

ly a horniny Vyso-

činy,  obojživelní-

ky a další vodní 

živočichy, keře, stromy a rostliny, které tu rostou, ptáky, se 

kterými se mohou ve svém okolí setkat. Nechyběly ani otázky 

z ochrany životního prostředí a z myslivosti.  

 Ti, kteří zrovna nesoutěžili, si buďto opékali za obecním 

úřadem buřtíky, nebo si vytvářeli z použitých plechovek důmysl-

né květináčky, do kterých sázeli bylinky jako rýmovník, rozma-

rýn nebo pokojové rostliny, např. fialky, zelenec apod.  

 A jak to dopadlo? 

V mladší kategorii vyhrálo družstvo našich šesťáků Maťovi 

kluci (Matyáš Požár, David Hammer, Ondřej Klimeš, Ondřej 

Zezula, Vojta Mahel a Saša Nedoma) 

2. místo získalo družstvo ze ZŠ Lhotky Orlové (Klára Pospíši-

lová, Galina Audy, Kateřina Mikišková, Agáta Trojanová, Julie 

Procházková a Tereza Řiháková) 

3. místo - Naše družstvo Rychlé šípy (Zdislava Ambrožová, 

Andrea Jakubcová, Martin Homola a Ladislav Hedbávný)  

Ve starší kategorii zvítězilo družstvo Zelená jablíčka (Jana 

Bajerová, Gabriela Homolová, Markéta Jašková, Tereza Březko-

vá, Eliška Křížová a Tereza Požárová) 

2. místo získalo družstvo děvčat ze sedmé třídy AZAZAA  

(Aneta Králová, Alena Smejkalová, Aneta Sedláková, Zuzana 

Ambrožová, Zuzana Hažmuková a Aneta Vaňková) 

3. místo vybojovalo družstvo deváťáků Pionýři (Tibor Hezina, 

Daniel Nedoma, Jakub Dostál, Ondřej Hlaváč a Jan Karásek) 

Kompletní výsledky mů-

žete najít na webových 

stránkách školy. 

 První dvě družstva 

z mladší kategorie a první 

družstvo ze starší katego-

rie postupují do krajské-

ho kola, které proběhne 

17. a 18. 5. 2018 v RS 

Draka v Křižanově. 

(Tentokrát to nebudeme 

mít daleko a už se také 

pilně připravujeme.)  

A protože chceme, aby se 

do přírody dostali i naši 

mladší žáci, připravují si 

pro žáky 1. – 4. třídy na pátek 27.4. soutěžní stezku žáci naší 

deváté třídy.    Mgr. Zuzana Jurková , foto František Eliáš 

 

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 2018  
Letos již potřetí. 

Vážené děti a vážení rodiče, přívesnický tábor při-

pravujeme letos opět v prostorách klubovny MOP 
v bývalé MŠ. 

Termíny: 16.-20.7.2018  

a potom 13.-17.8.2018.  

Cena ještě upřesníme. Druhé a další dítě z jedné 

rodiny bude mít opět slevu. 

Program bude od 7.30 do 15.30 hod. a bude připra-

ven s ohledem na věk přihlášených dětí.   

Další informace a přihlášky:  

B. Křížová 608 312 224 bkrizova@seznam.cz  

 

PŘÍLEŽITOST PRO 

VŠECHNY  

NAŠE FOTOGRAFY 
 V letošním roce slaví Tělo-
výchovná jednota Družstevník 

Bory významné výročí, tato 

skutečnost nás inspirovala 

k tématu příštího obecního 

kalendáře. Pro rok 2019. 

 Tedy prosím, máte-li, nebo 

budete-li mít vydařené snímky z nejrůznějších sportovních událostí a 

aktivit v Borech, nebo i závodů a turnajů, kde se někdo od nás zúčast-

nil, budeme za ně moc rádi!      Blanka Křížová (bkrizova@seznam.cz) 

Foto Josef Březka 
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Aktuální 

informace o naší 

obci najdete na: 
 

www.bory.cz 

Příspěvky do  

Zpravodaje,  
vzkazy, informace, 

pozvánky, připomínky, 

prosím odevzdejte v 

kanceláři Obecního 

úřadu,  

nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  

obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

 

Počet výtisků 300 

 

Tisk Obecní úřad Bory  

 

Vyšlo v dubnu 2018 

 

Neprošlo jazykovou úpravou 

Příspěvky do  

Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  

pozvánky, připomínky, 

prosím odevzdejte  

v kanceláři  

Obecního úřadu,  

nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  

obec@bory.cz 

nebo 

bkrizova@seznam.cz 

Uzávěrka příštího 

čísla: 15.6.2018 

Borský zpravodaj 

„Periodický tisk 

územního 

samosprávného  

celku“ 

 

Vydává: Obec Bory 

594 61  Bory č. 232 
IČO 00294055     

 

Registrace:   

MK ČR E 18422 

 

Připravuje redakční 

rada:  

Vladimíra Stará  

Jana Vaverková 

a Pavel Kříž 

pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Mob: 608312224  

E-mail:  

bkrizova@bory.cz 
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 Turnaje se zúčastnilo 20 mužstev ve 4 věko-

vých kategoriích. 

Odehráno 711 minut ve 47 zápasech a vstřeleno 

232 branek. 

To znamená, že na 1 zápas připadá 4,94 gólu a 

mohli jsme jej vidět každou 3. minutu. 

Sobota 17.3.2018 

Starší přípravka: 15 zápasů, 195 min., 46 gólů   

Střelec - Kaštan Michal 8 branek, Bory     

O pořadí na 2-4 místě rozhodla minitabulka 

Dorost:  10 zápasů, 180 min., 61 gólů   

Střelec -  Viliš Petr - 5 branek, Bory  
Rozhodl penaltový rozstřel  Němec Lukáš - Bory  
Neděle 18.3.2018 

Mladší přípravka: 

12 zápasů, 156 

min., 66 gólů   

Střelec – Horníček 

Adam 14 branek, 

Křižanov  
O vítězi turnaje 

rozhodly vzájemné zápasy. 

Starší žáci: 10 zápasů, 180 min., 59 gólů   

Střelec - Švejda Petr 10 branek, Dolní Heřmanice 

Borům stačilo k 2. místu neprohrát svůj poslední 

zápas s Osovou Bitýškou 

 Poděkování patří nejen organizátorům, roz-

hodčím, ale i obci Bory a OFS Žďár nad Sázavou 

za finanční pomoc, aby se tento turnaj 4 věkových 

mládežnických kategorií mohl vůbec uskutečnit. 

     Petr Viliš, Aleš Krčál,  

         Foto: L. Homola 

Běh kolem Holého vrchu 2018 
 Potřetí vedla i naší obcí trasa tohoto půlmaratonu. 

Pořadatelé měli vše dokonale připravené i počasí objed-

nané a tak to byl krásný den a velký svátek pro všechny 

milovníky běhu. 

Veliké poděkování patří 

děvčatům na občerstvovač-

ce - Anetě a Terezce. Hasičům 

Pavlovi Vávrovi, Alešovi Vávrovi a 

Lukáši Vaňkovi za zajišťování bez-

pečnosti běžců na vozovce a M. 

Necidové za orientování běžců na 

Cyrilově.  
 

Blanka Křížová, foto: Pavel Kříž 

Tým Skore Body

1 BORY 13:1 15

2 MORAVEC   8:4 9

3 RADEŠÍNSKÁ SVRATKA  7:4 9

4 KŘOVÍ  9:9 9

5 JÍVOVÍ    6:12 3

Tým Skore Body

1 BORY A 24:5 12

2 MĚŘÍN 10:11 7

3 RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 10:13 6

4 KŘIŽANOV 16:11 4

5 BORY B   1:21 0

Tým Skore Body

1 KŘIŽANOV 22:3 15

2 NOVÁ VES 26:5 15

3 BORY 17:14 6

4 OSOVÁ BITÝŠKA   1:42 0

Tým Skore Body

1 DOLNÍ HEŘMANICE 16:8 12

2 OSOVÁ BITÝŠKA 14:11 7

3 BORY 13:11 6

4 RADOSTÍN NAD OSLAVOU   8:11 2

5 ŠTĚPÁNOV   8:18 1

Statistika IV. ročníku  

Memoriálu Stanislava Ochrany ze 17-18.3 2018 


