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Oznámení obecního úřadu 
 Rada obce na svém zasedání dne 18.6. projednala situaci při přívalových deštích 

v měsíci červnu. Rada vyslovila poděkování členům SDH Bořitov za vykonanou práci při 
řešení složité situace, úklidu zaplavených nemovitostí, komunikací a chodníků v ulici 
Trávníky a Sokolská. 

 Byla provedena oprava a částečné zateplení fasády samoobsluhy Bořitov. 

 O prázdninách bude provedena oprava schodů od Batelkových k základní škole. Žádáme 
občany, aby v daných prostorách respektovali pokyny stavby. 

 

ZŠ a MŠ Bořitov 
Měsíc červen ve škole a ve školce:  

 V pátek 8.6. se konal čtvrtý ročník „Atletické olympiády“, kterou pro děti ze ZŠ a MŠ 
připravila naše škola ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov. Na hřištích u sokolovny si děti 
změřily své sportovní síly ve sprintu, skoku z místa, vytrvalostním běhu, hodu a 
překážkové dráze. Na závěr si s nimi mohli zazávodit rodiče ve společném slalomovém 
běhu. Všichni jsme si společně užili příjemné sportovní odpoledne. 
Děkuji všem, kteří se na organizaci této akce podíleli - rozhodčím z řad maminek, tatínků 
a členů Sokola Bořitov, Obci Bořitov – Kulturní komisi za finanční příspěvek na 
občerstvení a TJ Sokol za zajištění  diplomů, medailí a pohárů. 

 Na úterý 12.6. připravila Obecní knihovna Bořitov pro žáky 1. třídy besedu se 
spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která se zároveň ujala slavnostního pasování našich 
prvňáčků na čtenáře. 

 V pátek 15.6. se konala tradiční Olympiáda malotřídních škol ve vybíjené a malé kopané, 
kterou pořádá ZŠ v Ráječku. Naši úspěšní reprezentanti vybojovali  v konkurenci sedmi 
škol prvenství v kopané a druhé místo ve vybíjené. Za tento velký úspěch jim patří  
poděkování. Stejně tak i Heleně Hangyové, Silvii Sehnalové a Janu Svobodovi, kteří  děti 
připravovali. 

 V neděli 17.6.  jsme se v místní sokolovně symbolicky rozloučili se školním rokem 
2017/2018. Děti svými výkony potěšily všechny přítomné, zároveň jsme mezi školáky 
přivítali budoucí prvňáčky a rozloučili se se žáky 5. ročníku. 

 Středeční dopoledne 20.6. patřilo v ZŠ opět sportu. Již podruhé jsme se zapojili do 
celostátní akce Českého olympijského výboru pod názvem „T-Mobile Olympijský běh“. 

 Poslední červnovou středu jsme se rozloučili s předškoláčky tradičním „Spaním ve 
školce“. 

 V pátek 29. 6. dostaly děti ze ZŠ vysvědčení a začaly jim vytoužené prázdniny. 

 Provoz MŠ bude pokračovat do středy 4. července. 
 

Přes prázdniny bude v budově ZŠ probíhat rekonstrukce jídelny – výměna obkladů, 
umyvadla, podlahové krytiny, jídelních stolů a židlí.  V MŠ pak rekonstrukce havarijního 
stavu elektrických rozvodů, obě třídy budou vybaveny novou podlahovou krytinou a 
nábytkem. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji touto cestou  všem rodičům, příznivcům školy a firmě Exprover za pomoc  formou 
finančních a materiálních příspěvků během tohoto školního roku.  
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Děkuji také vedoucím zájmových kroužků – Šárce Marečkové, Kateřině Hejtmánkové, Janě 
Opatřilové, Monice Odehnalové a Jiřímu Kovářovi za obětavou práci s dětmi.   
Za kolektiv zaměstnanců školky a školy přeji všem krásné léto! 

                                                                              Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

TJ Sokol Bořitov 
V průběhu června  ukončily jednotlivé cvičící složky pravidelné cvičení cvičebního 

roku  2017-2018. Rozloučení před prázdninami bylo různé od závěrečných turnajů přes 
posezení u ohně nebo u skleničky (samozřejmě pouze dospělí)  i táborem na oblíbeném 
Chlumu. Všem cvičícím i cvičitelům přejeme hezké prázdniny, aby po odpočinku a letním 
lenošení se opět plni elánu těšili na nový cvičební rok. 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Rekonstrukce kabin a fotbalového hřiště 

V měsíci červenci budou zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci kabin a 
fotbalového hřiště. Prostory staveniště se budou nacházet na celé ploše pozemků p.č. 2501, 
2507, 2506 a 1144/14. Na výše uvedených parcelách se bude pohybovat stavební technika 
a dělníci, vstup do prostor staveniště bude po dobu výstavby v souladu s platnou legislativou 
ČR pro  veřejnost  zakázán.  Plánovaný  termín  ukončení stavebních prací je 30.11.2018. 
V případě dotazů mohou občané kontaktovat p. Aloise Ťoupka, tel. 602 576 538. 
 

Dne 21.6. 2018 se uskutečnil poslední fotbalový trénink chlapců mladší a starší 
přípravky. Za pravidelnou účast patří všem hráčům i jejich rodičům poděkování. Oddíl 
kopané TJ Sokol Bořitov, z.s. uspořádá na závěr tréninkové sezóny pro chlapce mladší a 
starší přípravky stanový tábor. Plánovaný termín je 12. - 14. 7. 2018. Bližší informace 
budou sděleny rodičům pravděpodobně prostřednictvím SMS. 
 

Ve fotbalové sezóně 2018-2019 se naši nejmladší hráči budou účastnit mistrovských 
utkání v rámci soutěží organizovaných OFS Blansko. Bude se jednat o soutěž pro mladší 
přípravku - ročníky 2010, 2011 a 2012 a starší přípravku - ročníky 2008 a 2009. O 
organizačních záležitostech budou rodiče informováni po rozlosování soutěží OFS Blansko, 
které proběhne dne 10.7.2018 opět prostřednictvím SMS. 
 

V soutěžním ročníku 2017-2018 skončilo mužstvo mužů Bořitova v okresním přeboru 
II. třídy na krásném třetím místě. Příští ročník 2018-2019 budou naši muži hrávat svoje 
soutěžní utkání pravděpodobně na UT v Blansku. Předpokládaný návrat na domácí hřiště 
po jeho rekonstrukci bude v roce 2019 v měsíci květnu.  
 

Tabulka II. třída muži (Sportika OP) 
 

1 Černá Hora 26 20 0 6 86 : 35 60 
2 Boskovice B 26 17 4 5 77 : 43 55 

3 Bořitov 26 15 2 9 84 : 52 47 

4 Olešnice 26 14 2 10 68 : 56 44 
5 Olomučany 26 12 6 8 64 : 61 42 
6 Skalice 26 13 1 12 78 : 75 40 
7 Letovice 26 13 0 13 54 : 59 39 

8 Ráječko B 26 12 1 13 62 : 66 37 

9 Rudice 26 11 3 12 54 : 49 36 
10 Adamov 26 10 4 12 60 : 62 34 
11 Doubravice 26 8 4 14 35 : 54 28 
12 Sloup 26 8 4 14 52 : 76 28 

13 Šošůvka 26 8 3 15 50 : 97 27 

14 Lipůvka 26 3 2 21 48 : 87 11 
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Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

24. kolo Ne 3.6. 2018 
Adamov – Bořitov 2:4 (1:3) 
branky: Petrák L., Vorlický J. ml. 3x 

25. kolo Ne 10.6. 2018 
Bořitov - Ráječko B 5:2 (2:2) 
br: Vorlický M. 2x, Vorlický J. ml., Bednář D. 2x 

26. kolo So 16.6. 2018 
Šošůvka – Bořitov 2:8 (0:4) 
br: Vorlický M. 4x,Vorlický J. ml. 2x,Jakubec L.2x 

 

 
 

SDH Bořitov 
 V měsících květnu a červnu byly díky sponzorskému daru firmy EXPROVER s.r.o Černá 

Hora zakoupeny nové dresy pro všechny naše sportovce. Ještě jednou děkujeme firmě 
EXPROVER, s.r.o za podporu sboru. 

 V měsíci červnu připravili naši hasiči ve spolupráci s profesionálními kolegy z Blanska pro 
žáky místní ZŠ přednášku s dráčkem Hasíkem. Děti byly formou hry poučeny, jak se 
chovat v případě mimořádné události. 

 Během měsíce června vyjela naše jednotka ke dvěma zásahům. Jednalo se především 
o události způsobené přívalovými dešti. Dále jednotka několikrát prováděla mytí místních 
komunikací. 

 Naše historická technika byla pozvána 2.6. na oslavy do Rudice. Dále také 22.6. do 
Vyškova a 22. - 24.6. dokonce i do slovenského Šamorína 

 Během víkendu 16.-17.6. proběhlo na stadionu VUT v Brně krajské kolo hry Plamen a 
dorostu. V sobotu šli do boje naši starší žáci. V branném závodu a ve štafetě dvojic 
obsadili žáci druhé místo, po té přidali zlato ze štafet 4x60m a CTIF a bronz u útoku CTIF. 
Po pěti disciplínách vedli naši hasiči o bod a rozhodnout musel požární útok. Zde náš 
pokus bohužel nestačil na hasiče z Mistřína. Starší žáci si z Brna odváží krásné stříbrné 
medaile a bohužel jim po dvou letech zůstala republiková brána uzavřena.  
Druhý den přišli na řadu dorostenci. Kategorii středních dorostenců s přehledem ovládl 
Patrik Fojt. Po vyrovnaném souboji napodobila Patrika i Simona Páralová, která zvítězila 
v kategorii středních dorostenek. Téměř jako nůž máslem prošlo krajskou soutěží 
družstvo dorostenců a společně se Simonou a Patrikem budou ve dnech 4. - 5. července 
reprezentovat náš sbor a Jihomoravský kraj na Mistrovství České republiky v 
požárním sportu v Plzni. 
Všem našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci a postupujícím přejeme 
hodně štěstí za dva týdny v Plzni. Velké poděkování patří také fanouškům, kteří celý 
víkend v hojném počtu podporovali naše sportovce. 

 V měsíci červnu  se žáci zúčastnili soutěží v Šebetově, Březině a Sudicích. Mladším 
žákům se nejvíce zadařilo v Březině, odkud si odvezli stříbrné medaile. Jejich starší 
kolegové ovládli soutěž v Šebetově. 

 Tým mužů zvládl v červnu celkem 6 soutěží s následujícími výsledky: 
 

Datum, místo Liga Čas Umístění 

  2.6.  Stražisko VCPV 19,70 7. místo 

  3.6.  Čikov ŽL 18,02 12. místo 

  9.6.  Čelechovice VCPV 18,03 4. místo 

10.6.  Senetářov VCB 17,45 7. místo 

16.6.  Žďár VCB NP - 

24.6.  Ostrov u Macochy VCB 18,17 8. místo 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červenci 2018 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, 
 přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození v měsíci červnu 2018 
Podloučka Jan 
Prchal Jakub 
Marečková Nina 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červenci 2018 (8 – 13 hod) 
 

  1.7. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

  5.7. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

  6.7. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 

  7.7. MDDr. Janáč  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 

  8.7. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

14.7. MUDr. Řehořek  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

15.7. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 

21.7. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

22.7. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám.Míru 492 516 477 319 

28.7. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 

29.7. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 
 

Mimo výše uvedené je služba zajištěna  v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 
538 111 ve všední dny od 18,00 do 24,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8,00 
do 20 hodin. 
 

Orel Bořitov 
 V sobotu 23.6. proběhl na Orlovně a v nejbližším okolím již tradiční Dětský den, který pro 

všechny příchozí děti připravili naši úspěšní mužští florbalisté. Připravili pro děti spoustu 
velmi zajímavých atrakcí a překvapení a za rok ve stejném čase se opět těšíme. 

 Hned druhý den ráno jsme se s našimi nejmladšími florbalisty (rok narození 2006 a 
mladší) zúčastnili v Blansku župního turnaje a protože se nám sešlo dost hráčů, postavili 
jsme do turnaje dvě mužstva. Áčko obsadilo druhé a béčko třetí místo. Do příštího 
ligového  ročníku máme přihlášeny mužstva mladších a starších žáků a bude-li to možné, 
tak i dvě mužská družstva. 

 V neděli 24.6. odpoledne proběhl dlouho očekávaný  1. ročník MÁ BOŘITOV TALENT?? 
A můžete být klidní, má. Byla to přehlídka velmi šikovných, talentovaných a odvážných 
spoluobčanů, kterým děkujeme a těšíme se na příští ročník.  

 Také si Vás všechny dovolujeme pozvat 15.7. na záslibnou  pouť k Panně Marii 
Sedmibolestné do Sloupu. Pěší poutníci vyjdou tradičně v šest hodin od Manga. 

 

Knihovna Bořitov -  ve čtvrtek 5.7.2018 bude knihovna uzavřena. 
 

Dětské oddělení Černá Hora - ve dnech 3.7.- 4.7. a 9.7.2018 čerpá MUDr. Marie Ryzí 
dovolenou. Zastupovat bude MUDr. Miriam Mokrošová na Dětském středisku v Lysicích 3.7. 
- 4.7. od 8 do 9,30 hod a v pondělí 9.7.2018 od 13 do 14,30 hod. Návštěvu u novorozence 
domlouvejte na tel. č. 516 472 132. 
 

Lékárna Černá Hora – v týdnu od 2.7. - 6. 7. bude otevřena pouze ve středu 4.7. v době 
od 7,30 do 14,00 hodin. 


