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Zástavba proluky na náměstí

Nová podoba náměstí

Ve středu 23. dubna se v budově kulturního
domu konalo veřejné zasedání městského
zastupitelstva, na kterém se s občany diskutovalo o
budoucí podobě Moravského náměstí. Součástí
zasedání byla beseda s architektem, velkoplošné
prostorové promítání možné podoby náměstí,
pohledy z různých světových stran.

V roce 1988 byla v jižní části náměstí
vybourána proluka určená k zástavbě nákupním
domem, respektive domem služeb. Takto je
vedena i v územním plánu města. K realizaci
projektu nakonec nedošlo, avšak nutnost a
vhodnost zástavby této proluky je od té doby
stále aktuální. Jedinou možnou stavbou dle
územního plánu je opět stavba domu obchodu a
služeb.
V současné době je možnost zástavby, jež by
splňovala představy města, předjednána
s potenciálním investorem Pivovarem Černá
Hora. Předmětem nabídky je výstavba
dvoupodlažního objektu, kde v přízemí vyroste
obchod určený pro supermarket velikosti cca
1000 m2, v druhém nadzemním podlaží bude
objekt rozšířen o restaurační a sportovní
zařízení, včetně bowlingu, fitcentra, spinningu,…
Samozřejmostí akceptovanou investorem je
propojující
pasáž
k možnému
novému
vlakovému
nádraží
spojená
s veřejnými
toaletami.
O dříve zmiňovaný objekt na Moravském
náměstí (vedle hotelu Národní dům) společnost
Pivovar Černá Hora nemá zájem, objekt je na
vybudování a poskytování zamýšlených služeb
příliš malý, proto se do popředí dostala proluka
na náměstí.
Je jasné, že předmětná realizace ohrozí
některé obchodníky, hlavně potravinářské.
Přesto jsme přesvědčeni, že je to jediná cesta
vpřed, tak jak je slyšet od spoluobčanů. Prodejna
větší podlahové plochy a tím i nabídky pro
zákazníky doposud ve Březové n. Sv. chybí.
Nepůjdeme-li do projektu nyní, pohltí trh jiný
nadnárodní řetězec. Ten si tak jako tak najde
cestu, jak proniknout do naší blízkosti. Jejich
přesun do menších sídel je otázkou velmi blízké
budoucnosti.
Mgr. Martin Kiss

Zeleň na náměstí byla osázena v 30. letech, dnes je
její zdravotní stav, který posuzoval i dendrolog, u
mnohých jedinců na pokraji životnosti, což dokazují i
lámající se větve při poryvech větru.
Podobu náměstí je nutno řešit koncepčně,
zabezpečit parkovací stání a hlavně snížit rychlost
projíždějících vozidel.
V nové koncepci by ústředním motivem mělo být
heslo „Březová - Město vody“, a proto je i v nově
navrhovaném uspořádání náměstí voda dominantním
prvkem. Důraz je kladen na zabezpečení pohybu
chodců i na co možná nejmenší ovlivnění příjezdu
k jednotlivým nemovitostem. Nedílnou součástí je i
výsadba nové zeleně.
Celková koncepce přispěje k bezpečnějšímu
pohybu chodců a vozidel, systematicky vyčlení
jednotlivé plochy náměstí (parkovací, shromažďovací,
odpočinková) a zabezpečí naprosto nutnou úpravu
zeleně.
Na poslední straně jsme pro vaši tvořivost
připravili omalovánku s tématikou náměstí.

1

rychlosti uvnitř města, ale i zajištění bezpečnosti
dětí přicházejících do ZŠ. Každé ráno dozorují u
přechodu pro chodce a zajišťují bezpečné
přecházení dětí a ostatních chodců. Stejný dohled u
přechodu pro chodce strážníci vykonávají i po
ukončení vyučování v době, kdy se děti rozcházejí
domů. K činnosti strážníků patří také dohled nad
čistotou města, proto se zaměřili na odstranění
nepojízdných automobilových vraků na ul. Zářečí a
ul. Lesní. Po jejich výrazné intervenci majitelé
vraky odstranili. Zasloužilou prací MP je i oblast
prevence kriminality, kde se strážníci zaměřují na
rizikové skupiny obyvatel, mládež a seniory;
navštěvují seniory nejen v pečovatelském domě, ale
i v jejich domech. Strážníci upozorňují, že
s příchodem slunečného počasí nastává čas
cyklistiky, kdy vytáhli jízdní kola nejenom rodiče,
ale i jejich děti.
Pro všechny připomínáme pár základních
pravidel jízdy na jízdním kole:
1. Před jízdou zkontrolovat, zda máte své
jízdní kolo v pořádku.
2. Předepsaný věk pro jízdu na kole je 10 let
( do 10 let pouze s rodičem).
3. Jezděte vždy po pravé straně silnice.
4. Při jízdě držte řidítka oběma rukama.
5. Při změně jízdy dejte včas znamení
upažením pravé nebo levé ruky podle
směru odbočení.
6. Při vyjíždění ze stezky pro cyklisty, lesní,
polní cesty nebo obytné zóny na silnici
dejte přednost v jízdě všem vozidlům
jedoucím po této silnici.
7. Při jízdě se plně věnujte provozu na
silnici.
8. Nezapomeňte, že je povinná helma do 18
let věku!
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Letos v létě dojde k zateplení a k dokončení
omítky na školní budově (zadní strana –
dvůr). Na tento počin jsme získali 1.000.000,ze státního rozpočtu.
Díky snaze ZŠ Březová nad Svitavou se
zrodilo dětské hřiště, a sice v prostoru, kde se
v budoucnu
počítá
s výstavbou
nové
tělocvičny. Jakmile budou stavební přípravy
v plném proudu, bude možno herní prvky
jednoduše přemístit do jiné lokality.
JPO II má od 9.4. 2009 nového velitele. Stal
se jím pan Jan Jachan, kterého na začátku
roku 2010 nahradí ve funkci pan Jaroslav Vlk.
Odstupujícímu veliteli Ladislavu Felklovi st.
děkujeme za roky práce strávené ve vedení
březovských hasičů.
Na březnovém zasedání jednalo Zastupitelstvo
města Březová nad Svitavou o žádosti
soukromého investora o změnu územního
plánu týkajícího se pozemků po pravé straně
státní silnice směrem do Svitav. Soukromý
investor plánuje na těchto pozemcích
výstavbu sluneční elektrárny.
Přelom roku 2009/2010 bude ve znamení
výstavby nové ČOV. Město dosáhlo na (cca)
123 mil. evropských peněz, 26 mil. na novou
čistírnu odpadních vod budeme muset uhradit
z vlastních prostředků. Ty jsou zabezpečeny
následovně: 11,5 mil. je nízkoúroková půjčka
ze SFŽP, zbylých necelých 15 mil bude
financováno z prostředků od Pardubického
kraje a z úvěru.
V případě, že bychom se byli před několika
lety rozhodli podpořit projekt realizace ČOV
se sousedním Brněncem, bylo by třeba naší 50
milionové účasti. Čekání na lepší podmínky se
nám tedy nakonec přece jen vyplatí?

V poslední době se často ve sdělovacích
prostředcích hovořilo o tom, zda strážníci MP
mohou měřit rychlost v obci.
Od 21.04.2009 vešla v účinnost vyhláška
Ministerstva dopravy přesně určující provádění
měření rychlosti městskou policií, proto již koncem
dubna uvidíte strážníky při dohledu nad silničním
provozem silnice I. třídy, která protíná naše město,
kdy jednou z jejich hlavních činností bude kontrola
dodržování rychlosti v uzavřené obci. Naši
strážníci také dohlížejí na veřejný pořádek
v místních restauracích, a to především o víkendu.
V případě, kdy budete strážníky Městské
policie Březová nad Svitavou potřebovat,
volejte telefonní číslo 731 412 036.

Městská policie - zpráva občanům

CZECH POINT

Jistě jste si všimli, že od března jsou v našich
ulicích noví strážníci. K jejich činnosti patří
dohlížet nad veřejným pořádkem ve městě a nad
bezpečností silničního provozu. Jejich prioritou
není jen dohled nad dodržováním povolené

Jak jsme Vás již informovali,v březnu 2008 byl
na Městském úřadě Březová nad Svitavou
zprovozněn terminál Czech POINT, který mohou
občané využívat v úřední dny v kanceláři matriky.
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Projekt CZECH POINT je asistované místo
pro komunikaci občana s veřejnou správou a
poskytuje občanům možnost získat ověřené
výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí,
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku,
rejstříku
trestů,
registru
živnostenského
podnikání pro fyzickou osobu, registru
živnostenského podnikání pro právnickou osobu,
insolvenčního rejstříku, registru účastníků
provozu modulu autovraků ISOH, seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů
a
bodového
hodnocení řidiče.
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k
nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení
ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou
listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá,
nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k
zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí
znát určité identifikační údaje o subjektu, ke
kterému chce získat výstup.

8.2. 12.01hod.
DOPRAVNÍ
NEHODA -Březová n.S. kopec

Rozšíření autobusové linky BŘEZOVÁ –
BRNĚNEC, MOR. CHRASTOVÁ

24.3. 14.20hod.
TECHNICKÁ
POMOC -s IZS Vítějeves

8.2. 23.36hod.
TECHNICKÁ
POMOC -Bělá n.S.- otevření bytu
9.2. 23.04hod.
TECHNICKÁ
POMOC -Březová n.S. - prasklé vodovodní
potrubí
11.2. 13.32hod.
ÚNIK NEBEZPEČNÝCH
LÁTEK -Březová n.S. kopec
27.2. 18.28hod.
n.S.

1.3.
6.30hod.
POŽÁR - HOSPODY
u Čiháků Březová n.S.
12.3. 20.30hod.
Svitavy

Od 8.3.2009 se místní autobusová doprava
rozrostla o několik autobusových zastávek.
S ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. se nám podařilo
vyjednat rozšíření autobusových zastávek trasy
Březová nad Svitavou – Brněnec, Mor. Chrastová
tak, že autobusy nepojedou přímo ze Březové do
Brněnce, Mor. Chrastové tzv. „vrchem“, ale budou
jezdit přes Brněnec kolem mlýnu.
Vznikly tedy nové zastávky, a to:
- Březová n. Svit. – nádraží ČD
- mlýn – most
- mlýn
- Brněnec – železniční stanice.
Autobusy na lince Svitavy – Pohledy – Březová
n. Svit. – Brněnec také nově zastavují ve Slunečním
údolí (bytovky).
I za cenu prodloužení času jízdy nabídne tato
změna lepší dopravní obslužnost.

POŽÁR -TRUHLÁRNY

24.3. 15.30hod.
ÚNIK NEBEZPEČNÝCH
LÁTEK -Březová n.S. kopec
24.3. 17.00hod.
DOPRAVNÍ
NEHODA -Březová n.S. kopec
24.3. 22.06hod.
TECHNICKÁ
POMOC - Březová n.S. -7x kamion v kopci
3.4. 10.12hod.
TECHNICKÁ
POMOC -Moravská Chrastová - otevření bytu

Aktuality ze ZŠ

Zlaté pásmo Březováčku
Dětský pěvecký sbor Březováček působí na ZŠ
Březová nad Svitavou osmý rok. Už u jeho kolébky
stála jako dobrá víla současná sbormistryně paní
Mgr. Dana Pražáková.
Od prvních nesmělých krůčků se sbor
postupně zařadil mezi špičku krajských dětských
pěveckých sborů. V posledních třech letech
vyzpíval Březováček v soutěžních přehlídkách vždy
zlaté pásmo. Nejvyšší příčku obhájil v I. A
kategorii i v letošním krajském kole IXX. celostátní
přehlídky školních dětských pěveckých sborů, které
proběhlo 26. března 2009 v kulturním domě
v Holicích.
Právo na každý den
Čtyřčlenné družstvo žáků 9. třídy se 16. dubna
2009 zúčastnilo VIII. ročníku soutěže v oblasti
právního vědomí s názvem Právo na každý den.
Soutěž vyhlášená Komisí pro prevenci kriminality
Rady města Svitavy se skládala ze dvou částí. První
obsahovala písemné odpovědi na vylosované

Přehled výjezdů JPO za měsíce leden,
únor a březen 2009

Pro všechny zájemce o práci naší JPO
předkládáme seznam výjezdů za měsíce leden, únor
a březen 2009, které nám laskavě zaslal pan
Ladislav Felkl mladší.
4.1. 19.59hod.
POŽÁR - kostela ve
Svitavách
23.1.
5.18hod.
TECHNICKÁ
POMOC - Březová n.S. kopec odtažení hav.
vozidla
24.1.
4.15hod.
Březová n.S.

POŽÁR - komína Březová

DOPRAVNÍ NEHODA -
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to, že Březové nad Svitavou byl navrácen statut
města.
Celý večer panovala v sále kulturního domu
příjemná a veselá nálada, většina účastníků si při
pěkné hudbě ráda zazpívala a vydržela do pozdních
večerních hodin. Všem se večer líbil a celé řadě
dokonce natolik, že se jim ani nechtělo jít domů.
Tato setkání, která město organizuje již
několikátý rok, mají stále vzrůstající a velice dobrou
úroveň, přítomným se líbí a stala se již určitou
tradicí.
Jaromír Staňěk

otázky, druhá náročnější pak ústní prezentaci
promítnutých modelových situací.
Kvalitní právní vědomí žáků 9. třídy odměnila
odborná porota složená ze zástupců MěÚ Svitavy,
orgánů justice a Policie ČR celkovým 5. místem.
Noc s Andersenem
Žáci 6. ročníku se 30. března 2009 zapojili do
celorepublikového projektu Noc s Andersenem.
Jako mávnutím kouzelného proutku se všichni
proměnili v nadšené badatele, čtenáře a ilustrátory.
Informace o H. Ch. Andersenovi vyhledávali nejen
v časopisech, v odborných publikacích, na
internetu, ale též v jednotlivých pohádkových
příbězích.
Při vytváření pestrobarevné mozaiky života
dánského pohádkáře si děti všímaly zejména
zlomových okamžiků jeho ne příliš šťastného
života.
Společné povídání o H. Ch. Andersenovi a
jeho umělecké tvorbě bylo završeno projekcí
příběhu Ošklivé káčátko a pohádkovým spaním ve
škole.
M.R.K.E.V
Základní škola Březová nad Svitavou patří mezi
školy, jež se sdružují v síti M.R.K.E.V
(METODIKA A REALIZACE KOMPLEXNÍ
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY). Soustavně usiluje
o kvalitní zařazení environmentální výchovy do
výuky a do celkového života školy ve smyslu ŠVP
Otevřená budoucnost. Od začátku školního roku
2008/2009 slouží dětem nově vybudovaná
Klubovna mladých přírodovědců, v níž se scházejí
nejen členové přírodovědného kroužku, ale
k výuce přírodních věd ji využívají i žáci 1. a 2.
stupně ZŠ.

Tříkrálové poděkování

Vážení,
dovolte mi, abych Vás jménem Charity Svitavy
seznámila s výsledky letošní Tříkrálové sbírky.
Zároveň Vás prosím o tlumočení našeho
poděkování všem dárcům, koledníkům a
dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli a
podpořili ji.
Tříkrálové koledování proběhlo v době od 2. do
11. ledna 2009 a zúčastnilo se jej 70 skupinek, tzn.
kolem 250 koledníků. Bylo vybráno celkem
281 461 Kč. V Březové nad Svitavou pak bylo
vybráno 20 136 Kč. Detailní výsledky najdete na
webových
stránkách
svitavské
Charity.
(www.svitavy.caritas.cz).
Sbírkou získané finanční prostředky byly
bezprostředně po sečtení odeslány na účet Charity
České republiky. Dále budou dle přesně
stanoveného klíče rozděleny a použity na
financování konkrétních projektů z oblasti sociální
služeb a humanitární pomoci. Jejich větší část se
přitom vrací do míst, kde byly získány, v našem
případě na Svitavsko. Konkrétní využití Tříkrálové
sbírky v minulém roce bylo následující: 38 000 Kč
bylo použito na projekt Adopce na dálku, 100 000
Kč na rekonstrukci společenské místnosti Centra
denních služeb pro osoby s mentálním postižením
a dále na přímou pomoc (např. pro rodiny s dětmi
v soc. nouzi).
Ještě jednou děkujeme občanům Vašeho města
a přejeme Vám mnoho zdraví, klidu a radosti
v novém roce.
Na spolupráci s Vámi se těší
Bc. Helena Kolečkářová
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Blanka Homolová
ředitelka Charity Svitavy

Setkání březovských seniorů

Město Březová nad Svitavou uspořádalo
v pátek 27. března 2009 v rámci oslav 10. výročí
povýšení Březové nad Svitavou na město
„Posezení se seniory“.
V pořadu, který zahájil starosta Mgr. Martin
Kiss, vystoupil vojenský umělecký soubor Ondráš
z Brna. V podvečer v téměř dvouhodinovém
komponovaném
pořadu nazvaném „Veselé
dovednosti“ vystoupila cimbálová muzika pod
vedením primáše Lubomíra Grasffeho a smíšený
taneční soubor. Setkání se zúčastnilo asi 200
seniorů, dalších občanů Březové nad Svitavou a
hostů.
Po hlavním programu následovalo společné
občerstvení, v další části večera k tanci a poslechu
hrála cimbálová muzika.
V průběhu večera navštívil březovské setkání
také hejtman pardubického kraje Mgr. Radko
Martínek, který pozdravil přítomné. Starosta Mgr.
Kiss připomenul v této souvislosti, že právě před
deseti lety tehdejší poslanec Poslanecké sněmovny
Mgr. Radko Martínek se velkou měrou přičinil o

Co nového v MC Kocourek

Loňskou zimu jsme pocítili nutnost vyřešit
situaci s teplem v prostorách MC. V hlavní herně
bylo teplo, až když jsme si ji „zadýchali“, a druhou
místnost nebylo možné kvůli chladu vůbec
využívat.
Naštěstí jsme v říjnu loňského roku získali finanční
prostředky od nadace VIA na projekt Kdo si má
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Přijďte se mezi nás podívat a uvidíte sami!!!
První návštěva je zdarma.
Kocourkova
zahrada
bude
z důvodů
rekonstrukce fasády otevřena pouze v
Pondělí – 9:00 až 18:00
Úterý – 15:30 až 17:00
Středa – 14:30 až 17:00
Vzhledem k probíhajícím pracím a lešení
žádáme všechny, aby dbali zvýšené bezpečnosti.
Činnost MC Kocourek o.s. podporuje MPSV,
Pardubický kraj a Město Březová nad Svitavou.
Děkujeme všem dárcům, kteří nás podporují, a to
jak finančně, tak formou darovaných věcí či práce.

kde hrát, NEZLOBÍ, a to v rámci grantového
programu Procter & Gamble pro mateřská
centra. Projekt je zaměřen na zefektivnění a
zvětšení vnitřní hrací plochy pro hry, dílny a
volnočasové aktivity nejen dětí, jejich kamarádů
(nejen členů MC), ale i jejich rodičů a prarodičů. Je
tak cestou k bezpečnějšímu a zdravějšímu prostředí
pro činnost a pobyt rodin s dětmi v MC.
Celý projekt by se dal rozdělit na dvě části, které
spolu ale velmi úzce souvisí, a to na: zlepšení
topení a zvětšení hrací plochy pro děti.
Ještě před koncem roku se nám podařilo zvýšit
počet radiátorů a některé vyměnit za výkonnější.
K tomu navázala instalace termostatu, který
částečně pokrývá nezávislost topení v prostorách
MC. Po výměně radiátorů následovala brigáda na
zateplení podlah. Materiál na zateplení se podařilo
sehnat jako dar od firmy Fibertex Svitavy. Pak už
stačilo najít ochotné muže, kteří položili pod
koberec tento speciální filc. Tím byla jedna část
projektu uzavřena.
Ve druhé části následovala výměna skříní za
policový systém, který jsme nechali vyrobit přímo
na míru. Skříň se může zdát na první pohled malá,
ale funkčností nám zcela vyhovuje. Dále jsme
museli opět přesvědčit některé šikovné muže, aby
připevnili
ke
stěně
sítě,
v nichž skladujeme míče na cvičení. Těmito
úpravami se prostor nejen zvětšil, ale také velmi
zesvětlil. Hrací plocha tímto narostla o celých 8 m2!
Díky těmto úpravám jsme v letošním roce nově
vyhradili čas jen miminkám. Každé sudé pondělí je
tedy v Kocourku Baby klub Mimísek pro rodiče
s dětmi do cca 1 roku. Jeho náplň se určuje podle
zájmu těch, kteří ho navštěvují. Již jsme tu měli
masáže dětí a od konce dubna bude i pravidelné
cvičení s dětmi. Nezapomeneme samozřejmě ani
na oblíbené říkanky a jistě pozveme i zajímavé
hosty.
Liché pondělky pak patří Klubu batolat (KUBA).
Je určen pro všechny malé děti bez rozdílu věku.
V programu jsou opět různé říkanky, pohádky,
cvičení a jednoduché tvořeníčko i pro ty nejmenší.
Každé úterý odpoledne se Kocourek rozezpívá
a roztančí při Zpívání s Kašpárkem. Jde o
pohybově hudební dílnu pro děti od cca 2 let.
Středeční odpoledne pak většinou něco
vyrábíme (Tvoření s Marcelem pro malé i velké
šikulky), povídáme si pohádku (přírodovědně
laděné odpoledne
Z pohádky do zahrádky),
nebo na nás čeká zajímavá beseda.
Také nás čekají různé jednorázové akce, jako
ZOO Lešná, dětský den, výlet vlakem, dopravní
hřiště, prázdninové tvoření na zahradě, opékání a
mnoho jiných zajímavých akcí.
Chtěli bychom zde také poděkovat ZŠ Březová
nad Svitavou za krásnou Velikonoční dílnu, kterou
pro nás připravili, a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Kateřina Novotná
Předsedkyně sdružení

Společenská kronika
V prosinci 2008 se ze Březové
odstěhovalo 8 občanů.
Narodili se Daniela Dobešová a Pavel
Sýkora.
Zemřel pan Bohumil Červinka.
K 31 prosinci 2008 měla Březová nad
Svitavou 1714 obyvatel.
V lednu 2009 se do Březové přistěhovalo 5
nových občanů a 9 občanů se od nás
odstěhovalo.
Narodil se Oliver Mrštík.
Zemřeli paní Marie Navrátilová a pan
Arnošt Hickl.
K 31. lednu 2009 měla Březová nad
Svitavou 1709 obyvatel.
V únoru 2009 se do Březové přistěhovali 2
noví občané.
Narodili se Laura Elen Hájková,
Nikola Chlupová a Zdeněk Švancara.
Ke 28. únoru 2009 měla Březová nad
Svitavou 1714 obyvatel.
V březnu 2009 se do Březové přistěhovali 3
noví občané a 3 občané se od nás
odstěhovali.
Zemřeli paní Olga Pátková a pan
František Kopecký.
Ke 31. březnu 2009 měla Březová nad
Svitavou 1712 obyvatel.
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Kalendář akcí
16.5. 09
sobota
23.5. 09
sobota
6.6.
sobota
8.30
7.6.
neděle
14.30
20.6.
sobota

PAVLÍČEK
(Fotbalový stadion – Březová)

20.00
21.6.

Zájezd do ZOO Lešná
(Pořádá MC Kocourek)

Mistrovství ČR juniorů
(Areál AMK Březová n. Sv.)

neděle
4.7.

Závod motocyklů sólo Pohár
Vysočiny.
(Areál AMK Březová n. Sv.)

Závody horských kol MTB –
Drahanská vrchovina
(Areál AMK Březová n. Sv.)

sobota

Volejbalový turnaj
(Sportovní areál Dlouhá)
Dětský den
(Sportovní areál Dlouhá)
Rocková noc
Účinkující: THE PINK PANTHERS,
VÁGNER FAMILY, WALTER
BARTOŠ BAND, KAMIL
STŘIHAVKA A MICHAL

Sokol Březová - oddíl kopané: jaro 2009
MUŽI
D

V

D

V

D

V

D

9.5.
MLADĚJOV
17:00
17.5.
HORNÍ ÚJEZD
17:00
23.5.
CEREKVICE
17:00
30.5.
SEBRANICE
17:00
6.6.
JAROMĚŘICE
17:00
13.6.
DLOUHÁ LOUČKA
17:00
20.6.
M.TRNÁVKA
17:00

DOROST
S

D

N

V

S

D

S

V

S

D

S

V

S

D

9.5.
ALBRECHTICE
14:45
17.5.
HORNÍ ÚJEZD
14:45
23.5.
SLOUPNICE
13:00
30.5.
SEBRANICE
14:00
6.6.
HORNÍ JELENÍ
14:45
14.6.
JEVÍČKO
14:45
20.6.
PROSEČ
14:45

ŽÁCI
S

D

N

V

S

D

S

V

S

D

N

V

S

D

9.5.
KUNČINA
10:00
17.5.
MORAŠICE
10:00
23.5.
POMEZÍ
10:00
31.5.
CEREKVICE
10:00
6.6.
BYSTRÉ
10:00
13.6.
HRADEC n. SV.
14:30
20.6.
JEVÍČKO
10:00

S

N

S

N

S

S

S
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