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Oznámení obecního úřadu

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
13. prosince 2021 v 18,00 hodin v sále Hasičky.
 Na základě našeho dopisu adresovanému majiteli toku Lysického potoka schválilo
generální ředitelství Lesů ČR s.p. v Hradci Králové zařazení vyčištění Lysického potoka
do plánu staveb na rok 2022. Ještě v letošním roce by měl proběhnout odběr vzorků
z potoka na jejich rozbor kvůli uložení vybagrovaného sedimentu na skládku. Následně
bude zrealizováno výběrové řízení na dodavatele stavby. Správce toku, Lesy ČR
v současné době intenzivně řeší i vlastní znečištění toku s potenciálními znečišťovateli.
 Na ulici Nepomucká pod kostelem bylo dokončeno nákladem 166.000 Kč restaurování
historické památky, sochy sv. Jana Nepomuckého, které provedl v dobré kvalitě, stejně
jako sochu sv. Václava na náměstí, kameník p. Váradi, na opravu sochy jsme obdrželi
dotaci z Jmk ve výši 29.000 Kč.

Odpadové hospodářství:
Na obecním úřadě si stále mohou občané vyzvednout karty pro evidenci odevzdaného
odpadu ve sběrném dvoře. Žádáme občany, aby si kartičky vyzvedli co nejdříve. Spuštění
evidence přes nové kartičky bude z technických i časových důvodů aktivováno od 1.1. 2022,
od tohoto data se občané Bořitova budou prokazovat na SSO touto kartou. Veškerý
odevzdaný odpad bude evidován na čísle popisném, na které byla kartička přidělena.
Důležitá informace: Evidenční karta slouží výhradně k evidenci a rozlišení odevzdaných
komodit. Povinnost obsluhy SSO bude načíst kartu a uvést do evidence množství
odevzdané komodity. Povinností občana bude si toto množství a komodity zkontrolovat.
V praxi to znamená: Objemný odpad, polystyrén a komunální odpad jsou komodity, jejichž
množství lze správným tříděním snižovat. Papír, plast, sklo, hliník a kov jsou komodity,
za které dostáváme od společnosti EKO-KOM finanční odměnu.
Žádáme občany, aby na hřbitově udržovali pořádek, nevhazovali do sběrných nádob sklo
a pokud je to možné, využívali k uložení odpadu v maximální míře kontejnery umístněné
mimo hřbitov. Vedení obce děkuje za pochopení.
Státní pozemkový úřad, pobočka Blansko, zadal výběrové řízení na dodavatele projektové
dokumentace „Stavební práce v rámci pozemkových úprav v k.ú Bořitov“. Konkrétně se
jedná o vybudování protipovodňových opatření a soustavu přehrážek v údolí Masárka
a Zlámanina. Bude rovněž vybudována nová komunikace s asfaltovým povrchem
se začátkem u křižovatky u letiště, dále bude pokračovat po násypu hráze přes údolí
Masárka a končit bude za vodojemem. Součástí tohoto projektu jsou také svodné příkopy,
dráha soustředěného odtoku a výsadba stromů. Projektová dokumentace by měla být
hotova v roce 2022, poté se začnou vyřizovat potřebná povolení. Vlastní stavba by se měla
realizovat v roce 2023-2024. Předpokládané náklady budou cca 30 mil korun a celé dílo
bude financováno ze státních dotačních programů. O dalším průběhu Vás budeme
informovat.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 8.10. – 9.10.2021 - Obec Bořitov:
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči v
seznamu

1

1

100

1 029

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

729

70,85

729

726

99,59

Platné hlasy

Strana
číslo

název

1

Strana zelených

2

Švýcarská demokracie

3

celkem
m

v%

10

1,37

2

0,27

VOLNÝ blok

10

1,37

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

75

10,33

5

Česká str.sociálně demokrat.

46

6,33

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

2

0,27

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

20

2,75

9

Aliance pro budoucnost

2

0,27

10

Hnutí Prameny

1

0,13

11

Levice

0

0,00

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

40

5,50

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

184

25,34

14

SENIOŘI 21

0

0,00

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,13

16

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,13

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

80

11,01

18

Komunistická str.Čech a Moravy

25

3,44

19

Moravské zemské hnutí

3

0,41

20

ANO 2011

221

30,44

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

0

0,00

22

Moravané

3

0,41

2

Aktuální informace o výstavbě nové silnice 43
Ve středu 20. října se v Černé Hoře konala již 5. beseda na téma „Aktuální stav
přípravy S(D)43 a odstranění závad na I/43“. Vzhledem k tomu, že stávající silnice I/43 bude
zachována, tak se již nyní mluví o nové silnici „43“ s označením 73.
Zástupci Ministerstva dopravy zejména obhajovali kategorizaci nové silnice SvitávkaStaré Město ve variantě vystřídaného 3pruhu (vyjma úseku Borušov-Staré Město). Bylo
řečeno, že tato varianta nebyla vybrána vzhledem k nejlevnějšímu řešení, ale vzhledem
k tomu, že vyšla jako nejekonomičtější. Zástupci ministerstva vysvětlovali, že toto je běžné
v Rakousku, Německu, Polsku či Švédsku. Zazněly i argumenty, že vypočítaná intenzita
dopravy v roce 2050 bude 10.040 voz/24 h na nové silnici I/73 a 13.170 voz/24 h na staré
trase I/43 a nově vybraná kategorie silnice pojme až 25.000 vozidel za 24 hodin.
Senátorka Vítková uvedla, že ohledně podpory kategorizace silnice Svitávka-Staré
Město ve variantě 4pruhové psala ministrovi dopravy, k výzvě se přidalo celkem 19
podnikatelů, Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a kromě 25 obcí svazku
se přidalo dalších 12 obcí. Podporu vyjádřilo i město Boskovice a hejtman Jihomoravského
kraje a bylo apelováno na ministra dopravy ve smyslu podpory 4pruhu v tomto úseku. Policie
ČR se taktéž vyjádřila, že varianta 4pruhová je bezpečnější. Je až nepochopitelné, že
Ministerstvo dopravy přes všechny tyto apely stále trvá na variantě vystřídaného 3pruhu.
Počkáme na obsazení postu nového ministra dopravy a jsem připravena s ním ihned jednat
a pokusím se získat jeho podporu. Pokud ani to nebude účinné, tak dle informací, které
zaznívají, budeme muset k tomu 3pruhu přistoupit,“ uvedla senátorka Vítková.
Ohledně připravenosti jednotlivých úseků informovali zástupci ŘSD ČR:
 Úsek Troubsko/D1 – Bořitov je ve stupni technicko-ekonomické studie zatím bez
stanoviska EIA. Předpokládají se do konce roku 2022 záměry projektu pro dílčí úseky,
na jaře 2025 žádost o územní rozhodnutí a možná realizace v roce 2029-2033.
 Úsek Bořitov-Svitávka je ve stupni dokončeno zpracování konceptu dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí (dále DÚR), aktuálně interní připomínky, stanovisko EIA
je platné. V listopadu 2021 se předpokládá výběr zpracovatele dokumentace pro stavební
povolení, na jaře 2022 žádost o vydání územ. rozhodnutí a realizace stavby 2026-2029.
 Okružní křižovatka Sebranice se předpokládá realizovat 03-08/2023.
 Úsek Svitávka-Staré Město je ve stupni technicko-ekonomické studie bez stanoviska
EIA. V roce 2022 proběhne předběžný geodetický průzkum a v návaznosti na něj bude
zadána dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpoklad realizace v roce 2028-2032.
Na jednání zazněla spousta dalších dotazů nejen od starostů a zástupců samospráv, ale
i od jednotlivých občanů. Jednalo se například o řešení hluku v obcích Lelekovice, Vranov,
řešení objízdných tras či nebezpečných úseků, kde například je velké riziko nehodovosti při
přecházení dětí silnice I/43 na autobus u Bořitova a další. Na jednání zazněla také informace
ohledně odstranění bodových závad na silnici I/43 na území JmK. Účelem je zachování
funkční a bezpečné silnice I/43 do doby realizace nové kapacitní komunikace I/43.
Přehled odstranění bodových závad na silnici I/43:
Podlesí, obchvat - byla zpracována Technická studie. Záměr projektu schválen CK MD ČR
v 12/2019. Pro trojici staveb I/43 Podlesí, obchvat, I/43 MÚK Kuřim-východ a I/43 MÚK
Lipůvka byl vydán závěr zjišťovacího řízení v 05/2019 (nebude posuzování podle zákona
EIA), spolky podaná odvolání zamítlo MŽP v 12/2019, následnou žalobu zamítl krajský soud
v 06/2020, kasační stížnost zamítl NSS v 12/2020. Proveden Podrobný geotechnický
průzkum, koncept DUSP byl předložen v 10/2021 k expertnímu posouzení. Podání žádosti
o SP se očekává ve vazbě na MPP v III.Q/2022.
MÚK Kuřim,východ - byla zpracována Technická studie. Záměr projektu schválen CK MD
ČR v 12/2019. Zjišťovací řízení vč. kroků spolků je popsán u stavby Podlesí, obchvat.
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Proveden Podrobný geotechnický průzkum, koncept DUSP byl předložen v 10/2021
k expertnímu posouzení. Podání žádosti o SP SE očekává ve vazbě na MPP v III.Q/2022.
MÚK Lipůvka - byla zpracována Technická studie. Záměr projektu schválen CK MD ČR
v 08/2019. Zjišťovací řízení vč. kroků spolků je popsán u stavby Podlesí, obchvat. Aktuálně
stále ve stavu dokončovacích prací DÚR (technické řešení s OK/ÚP).
Milonice, průtah a Milonice, odbočovací pruh - byla vydána všechna stavební povolení.
Probíhá realizace, dokončení v roce 2021.
Závist, stoupací pruh - je zpracována DÚR, čeká se na vydání ÚR. Proveden Podrobný
geotechnický průzkum. Koncept DSP předložen k expertnímu posouzení v 10/2021,
následně výkupy a žádost o SP se očekává v III.Q/2022.
Lom Černá Hora, přeložka - je zpracována DÚR, čeká se na vydání ÚR. Proveden
Podrobný geotechnický průzkum. Koncept DSP předložen k expertnímu posouzení
v 10/2021, následně výkupy a žádost o SP se očekává v III.Q/2022.
Perná-Krhov - termínově upozaděná stavba. Záměr projektu schválen CK MD ČR
v 07/2018. Byla podána žádost o ÚR. Proveden Podrobný geotechnický průzkum. Aktuálně
zahájeny práce na DSP.
Krhov-Voděrady - termínově upozaděná stavba. Záměr projektu schválen CK MD ČR
v 01/2020. Probíhá IČ k DÚR, výběr zpracovatele DSP.
OK Sebranice - 10/2021 – čistopis DUSP, 04/2022 – žádost o společné povolení, 11/2021
– 05/2022 – PDPS vč. výběru zpracovatele, 06/2022 – 11/2022 – soutěž na výběr
zhotovitele, 03/2023 – 08/2023 realizace (6 měsíců)
Svitávka, odbočovací pruh - aktuálně zahájeny práce na DSP.
Letovice-Rozhraní - úsek 3 (Skrchov – Stvolová) – podání žádosti o SP v 11/2020 konečná
fáze výkupu pozemků, úsek 1 (Letovice) a 4 (Stvolová) – ve změně ÚR, vydání čistopisu
DSP obratem po vydání změny ÚR, úsek 2 (Borová) – příprava stavby pozastavena.

Oznámení školy
Měsíc říjen v ZŠ a MŠ Bořitov
 12. října přijali předškoláci naší MŠ pozvání paní Olgy Odehnalové do místní knihovny,
kde si pro ně paní Šamonilová z rájecké knihovny připravila pásmo besed s názvem
„Krtek a jeho kamarádi“.
 15. října se děti ze školky tradičně vypravily kouzelnou podzimní přírodou za skřítkem
Podzimníčkem. Cestou prokázaly nejen svou pozornost, ale také bystrost při plnění
zapeklitých úkolů.
Odměněny byly nejen sladkostmi, ale především setkáním
s „opravdovým“ Podzimníčkem.
 Od 23.10. - 6.11. je u MŠ připravena pro všechny kolemjdoucí „Galerie na plotě", na jejíž
přípravě se podílely všechny děti svým tvořením od začátku školního roku. V altánku
na zahradě školky zároveň probíhá výstavka tvoření dětí, které vznikalo za pomocí
rodičů, letos na téma „Lesní skřítek". I když se na množství vystavených skřítků
podepsala vysoká nemocnost dětí, všem děkujeme. Rodiče s dětmi opět nezklamali svou
nápaditostí, fantazií a tvořivostí.
 Sobotní odpoledne 23. října se budovy školy a školky zaplnily návštěvníky nejen z řad
bořitovských občanů. V rámci „Dne otevřených dveří“ si mohli prohlédnout
zrekonstruované prostory obou budov. Jsme rádi, že jsme se mohli podělit o radost
ze zmodernizovaných interiérů, slova chvály na útulné a příjemné prostředí, které se
s finanční podporou zřizovatele snažíme dětem ve školce i ve škole vytvořit, nás velice
potěšila.
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Lidové písně z Bořitova, 2. část
Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D.
Ve druhé části článku o lidových písních z Bořitova bych rád napsal pár řádků o Františku
Bartošovi, o muži, díky kterému se nám bořitovské lidové písně zachovaly dodnes.
František Bartoš (1837–1906) pocházel z Mladcové u Zlína. Stal se středoškolským
profesorem a postupně působil na několika gymnáziích. Ve své době byl uznávaným
jazykovědcem, který se věnoval českému jazyku, ale dneska je známý také kvůli svému
zájmu o moravská nářečí. Byl totiž první, který se jim začal systematicky věnovat. O nářečí
napsal několik knih a sestavil nářeční slovník. Zkoumal také všechny možné stránky
tehdejšího života na Moravě – lidovou kulturu, zvyky, obyčeje, tradice, pověry, léčitelství,
sbíral pověsti, pohádky a lidové písně. Díky tomu je považovaný za zakladatele moravské
etnografie – vědy, která zkoumá moravskou kulturu a společnost.
Bartošovo dílo je unikátní hlavně proto, že jak se zvyky postupně přestávaly dodržovat,
nářečími se přestávalo mluvit a písničky se přestávaly zpívat, jeho knihy a poznámky jsou
dnes jedinými důkazy o tom, jak se na moravských vesnicích dříve mluvilo a žilo.
Pro představu o velikosti jeho díla stačí zmínit, že ve spolupráci se skladatelem Leošem
Janáčkem vydal knižně celkem 3 487 moravských lidových písní. Přesto ale všechny
sesbírané lidové písně vydat nestihl. V Moravském zemském archivu v Brně se nachází
několik kartonových krabic plných malých lístečků, kartiček a různě velkých ústřižků papíru,
na kterých jsou poznamenané lidové písničky ze všech koutů Moravy. Tak, jak si je Bartoš
sám zapsal, nebo jak mu je lidé poslali. Když se těmi lístečky probereme, najdeme několik
přeložených listů zažloutlého papíru, na kterých je nadepsaná poznámka: „Z Bořitova,
okres: Blanenský.“
Asi bychom potřebovali udělat rozbor rukopisu, abychom zjistili, jestli 27 bořitovských písní
zapsal přímo Bartoš. Ale jsou psané krásným, skoro vzorovým krasopisem, kterým se psalo
na konci 19. století, takže je musel napsat nějaký kantor. Pokud to nebyl přímo Bartoš, tak
snad bořitovský učitel, který je Bartošovi poslal.
Na Františka Bartoše dnes vzpomínají hlavně ve Zlíně, protože obec Mladcová, kde se
narodil i zemřel, se stala součástí Zlína. Bartošovi je věnovaná expozice v muzeu, je po něm
pojmenovaná zlínská čtvrť a krajská knihovna.

8. Služ, děvečko, služ
Služ, děvečko, služ u nás, u našeho pána,

Co si u nás vysloužíš, můžeš si vzít domů,

nebudeš nic dělávat, jenom spávat s náma.

dát si to na kolíbku a zpívat si k tomu.

Hajej, hajej, Baruško, já jsem tvoje paní,
já jsem si tě vysloužila, mezi vojákami.
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9. Okolo Bořtova hájíček
Okolo Bořtova hájíček
kolem něho zelený trávníček.
Šel jsem po něm jedenkrát,
spatřil jsem tam svou milou,
svou Náninku rozmilou
s jinším stát.

U Dunaje stojí lipka,
pod tou lipkou stoleček,
vyšívá tam má Náninka
šáteček.
Dvě srdce na něm vyšila,
Má Náninka rozmilá
a ty juž mně víc netrap
mé srdce.

A oni se spolu líbali,
jako by mně to na truc dělali.
Nic mně na truc nedělejte,
jenom se s pánem bohem
má Náninko rozmilá
milujte.

10. Ouzká cesta ouzká
Ouzká cesta ouzká
za mou milou dneska,
nebyla by ouzká,
kdyby byla láska,
šel bych za ní hnedka.

Juž jsem se s ní vyspal,
pak jsem se jí vysmál,
ona ráno vstala,
oči utírala,
bych tu u ní zůstal.

Šel bych za ní, nesmím,
že na jinou myslím,
dá-li mně ji pámbů,
však já ji dostanu,
však já se s ní vyspím.

Já tu nezůstanu,
já musím jít domů,
naši by se ptali,
kde jsem byl u panny,
že jsem nebyl doma.

11. Uvázal koníčka u suché jedličky
Uvázal koníčka u suché jedličky,
nedávej má milá falešné hubičky.

Až bude ohláška na bořtovské faře,
teprve budu říkat tvému bratru švagře.

Falešná hubička, falešná tvá láska,
nebudu ti věřit, až bude ohláška.

Tvému bratru švagře, matce panimámo,
budu jí líbávat ruce každé ráno.

Ruce každé ráno a nohy každý den,
to budu dělávat sedmkrát za týden.
Poznámka: Ohláškou se myslí svatební ohlášky – oficiální veřejné ohlášení plánované
svatby. Konaly se v kostele a přítomní se vyzývali, aby podali případné námitky nebo
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nahlásili překážky, které by bránily uzavření manželství. Takovými překážkami by mohlo být
třeba existující manželství jednoho ze snoubenců, příbuzenský svazek snoubenců
a podobně. Ohlášky měly důležitý význam hlavně v minulosti, kdy nebyly občanské průkazy
a nebylo snadné takové věci ověřit. Proto bývaly pro jistotu ohlášky troje, vždy tři neděle
jdoucí za sebou, a bez nich se až na výjimky svatba konat nemohla.
12. Naše slípka popelavá
Naše slípka popelavá z drobného peří –
zkázala mně má Náninka, že mně nevěří.
Když nevěříš, nechej, tak já pujdu do světa,
budu si tam namlouvati hezká děvčata.

Namluvil jsem si tam jednu, a to na faře,
nesměl jsem tam za ní chodit skrze faráře.
Já tam přece chodíval, boty v rukou nosíval,
pomaloučku, pozlehoučku dvéře otvíral.

Když jsem já šel od své milé, tuze pršelo,
spadl jsem tam do příkopy, to mě mrzelo.
Zamazal jsem si tam boty, vestu, kalhoty,
tak jsem přišel od své milé jako z roboty.

13. Pode mlejnem mostek prohýbá se
Pode mlejnem mostek prohýbá se,
pod ním teče voda, rozlévá se
a v ní jsou rybičky,
žádný jich tam nechytá, jsou maličký.

Když jsem počal klíčem otvírati,
slyšel jsem svou milou naříkati.
Ptám se jí, co je jí,
neplač, holka, nenaříkej, děvče mý.

Má zlatá paňmámo, co děláte,
že přede mnou dveře zavíráte,
pusťte mne do domu
a já se podívám na vaši dceru.

Sedli jsme si spolu na postýlku,
zdálo se nám to být malou chvilku.
Tak jsme tam seděli
až nad námi vlaštověnky švíraly.

Má zlatá Františka z okna kouká,
pustila mně klíček z okna do klobouka –
tu máš klíč, můžeš jít,
můžeš sobě pozlehoučka otevřít.

Vlaštovky švírají, slunko svítí,
běž můj milý domů, budeš bitý.
Já domů nepujdu,
radši se dám, má Františko, na vojnu.

Použité prameny a literatura
1. Moravský zemský archiv, fond G 33 František Bartoš. Karton 4, materiál k písním,
čís. 1216.
2. KUBÍČEK, Tomáš a kol. Literární Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně, 2002. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. ISBN 80-7275-038-0.
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SDH Bořitov
V sobotu 2.10. proběhl v Lysicích závod požárnické všestrannosti mládeže a dorostu.
Celkem se na start v bořitovském dresu postavila 3 družstva mladých hasičů, 6 dorostenek
a 7 dorostenců. Výsledky byly následující:
Mladší žáci: A - 8. místo, B - 19. místo
Starší žáci: 3. místo
Mladší dorostenky: Aneta Kučerová 7. místo, Klára Včelařová 8. místo
Mladší dorostenci: Matěj Kafoněk 1. místo, Adam Včelař 5. místo, Daniel Janíček
7. místo, Jakub Šejnoha 15. místo, Lukáš Podmele 17. místo
Střední dorostenky: Dominika Lančová 9. místo
Střední dorostenci: Alexandr Hořava 3. místo, Jiří Sázavský 10. místo
Starší dorostenky: Jolana Juračková 6. místo, Aneta Nejezchlebová 8. místo
V neděli 24.10. se v Jablonci nad Nisou uskutečnil prestižní závod v běhu na 100 m
překážek Jablonecká hala. Z našich závodníků se nejlépe závod vydařil Simoně Páralové,
která si domů odvezla zlatou medaili. Medailovou sbírku si rozšířil i Pavel Karásek se
stříbrnou medailí za druhé místo. Jolana Juračková a Jiří Sázavský při své halové premiéře
obsadili 11. a 12. místo.

TJ Sokol Bořitov
TJ Sokol Bořitov oznamuje, že od neděle 24.9.2021 začalo pravidelné cvičení pro ženy
s lektorkou Žanetou. Jedná se o posilovací cvičení s prvky jógy. Cvičení probíhá každou
neděli od 18 do 19 hodin.
Oddíl stolního tenisu
Po roční odmlce se opět začala sezona stolního tenisu a čtyři družstva TJ Sokol Bořitov
zahájila soutěže.
Výsledky týmů oddílů stolního tenisu odehrané v termínu do 24.10.2021.
A tým, za který mohou hrát tito hráči: Pavlů Miroslav, Bubeník Radek, Kovář Jiří ml.,
Kopecký Květoslav, Stejskal Marek, Ostrý Jan a Odehnal Ladislav st. v soutěži Regionální
přebor I. dosáhl tyto výsledky:
Rohozec A - Bořitov A
10 : 7
Bořitov A - Zbraslavec C
4 : 10
Letovice A - Bořitov A
10 : 0
Bořitov A - Velké Opatovice B
6 : 10
B tým, za který mohou hrát tito hráči: Ostrý Jan, Stejskal Marek, Odehnal Ladislav st.,
Schiffneder Pavel, Blažek Rudolf, Kovář Jiří st., Mareček Petr, Polák Josef, Kabát Ladislav,
Pařízek Leoš, Fojt Antonín, Odehnal Jiří a Odehnal Ladislav ml. v soutěži Regionální přebor
II. dosáhl tyto výsledky:
Velenov A - Bořitov B
12 : 6
Bořitov B - Blansko E
10 : 8
C tým, za který mohou hrát tito hráči Mareček Petr, Polák Josef, Blažek Rudolf, Málek Karel,
Fojt Antonín, Mareček Milan, Kovář Jiří st., Pařízek Leoš, Kabát Ladislav, Odehnal Jiří a
Odehnal Ladislav ml. v soutěži Regionální soutěž I, dosáhl tyto výsledky:
Kunštát E - Bořitov C
2 : 16
Bořitov C - Olešnice B
11 : 7
Letovice C - Bořitov C
15 : 3
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D tým, za který mohou hrát tito hráči: Pařízek Leoš, Kabát Ladislav, Odehnal Jiří, Odehnal
Ladislav ml., Málek Karel, Mareček Milan, Kovář Jiří st. a Kovář Jan v soutěži Regionální
soutěž II. dosáhl tyto výsledky:
Bořitov D - Šošůvka D
12 : 6
Bořitov D - Vísky B
10 : 8

Oddíl kopané
Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži
Okresní přebor 2020-2021
9. kolo Ne 26.9. 2021, 16:00 hod.
14. kolo Út 28.9. 2021, 16:00 hod.
Drnovice – Bořitov 4:2 (0:2)
Bořitov – Doubravice 5:0 (1:0)
Branky: Petrák P., Vorlický J. ml.
Branky: Vorlický J. ml. 3x, Petrák P.,
Bodeček V.
11. kolo Ne 10.10. 2021, 15:30 hod.
12. kolo Ne 17.10. 2021, 15:00 hod.
Bořitov – Letovice 6:2 (2:1)
Knínice – Bořitov 4:3 (1:2)
Branky: Vorlický J. ml. 2x, Petrák P.,
Branky: Šmerda M. 2x, Vorlický J. ml.
Šmerda M., Smolík J., Si Len Thang Bawi
Hung
13. kolo Ne 24.10. 2021, 15:00 hod.
Bořitov – Rudice 1:4 (0:1)
Branka: Nesvadba R.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabulka II. třída (OP) muži
Drnovice
13 11 1 1 50
Rudice
13 10 1 2 35
Kunštát B
13 8 2 3 35
Jedovnice
13 8 2 3 36
Olešnice
13 7 2 4 33
Černá Hora
13 6 2 5 30
Letovice
13 6 0 7 37
Doubravice
13 4 3 6 31
Skalice
13 4 3 6 22
Knínice
13 4 2 5 27
Bořitov
12 4 1 7 34
Adamov
13 2 3 8
9
Olomučany
12 2 2 8 11
Velké Opatovice
13 1 2 10 21

: 16
12
: 20
: 18
: 24
: 29
: 42
: 34
: 31
: 35
: 25
: 32
: 38
: 55

34
31
26
26
23
20
18
15
15
14
13
9
8
5

Zbývající utkání II. třída (OP) muži
1. kolo Ne 31.10. 2021, 14:00 hod.
10. kolo Ne 7.11. 2021, 13:30 hod.
Doubravice - Bořitov
Olomučany - Bořitov

10

Výsledky mistrovských utkání v kopané - starší přípravka
Okresní přebor 2020-2021
5. kolo, 27.09.2021 Žijeme hrou/Kunštát B (12)
Bořitov (18)
3:4
Branky: Macháček Matyáš 3x, Holík Václav
5. kolo, 27.09.2021 Žijeme hrou/Kunštát A (11)
Bořitov (18)
6:2
Branky: Holík Václav, Macháček Matyáš
6. kolo, 02.10.2021 Bořitov (18)
Blansko B (14)
2 : 13
Branky: Ostrejš Samuel, Holík Václav
6. kolo, 02.10.2021 Bořitov (18)
Blansko A (13)
1 : 16
Branky: Kovář Jakub
7. kolo, 09.10.2021 Letovice B (16)
Bořitov (18)
18 : 1
Branky: Svoboda Eliáš
7. kolo, 09.10.2021 Letovice A (15)
Bořitov (18)
10 : 3
Branky: Holík Václav, Kovář Jakub, Svoboda Eliáš
8. kolo, 16.10.2021 Jedovnice/Kotvrdovice (20)
Bořitov (18)
6:4
Branky: Macháček Matyáš 2x, Holík Václav, Tihon Tomáš
8. kolo, 16.10.2021 Vilémovice/Ostrov (19)
Bořitov (18)
2 : 17
Branky: Macháček Matyáš 8x, Tihon Tomáš 3x, Ostrejš Samuel 3x, Holík Václav 2x, Svoboda
Eliáš
9. kolo, 22.10.2021 Bořitov (18)
Boskovice A (1)
5 : 13
Branky: Ostrejš Samuel 2x, Kovář Jakub, Macháček Matyáš 2x
9. kolo, 22.10.2021 Bořitov (18)
Boskovice B (2)
10 : 6
Branky: Macháček Matyáš 3x, Ostrejš Samuel 3x Holík Václav, Žid Marek, Hernandez Cristian,
Kovář Jakub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tabulka - OP starší přípravka
Blansko B
18 17
0
RDR Akademie R
18 15
0
Boskovice A
17 14
1
Blansko A
18 14
0
Lipovec A
16 12
2
RDR Akademie D
16 12
1
Žijeme hrou/Kunštát A
18 11
2
Letovice B
18 10
2
Olomučany
16 10
2
Letovice A
18 10
0
Šošůvka-Vysočany/Sloup
18
7
2
Knínice
18
6
3
Boskovice B
17
4
2
Jedovnice/Kotvrdovice
18
4
1
Bořitov
18
4
0
RDR Akademie RJ
16
4
0
Žijeme hrou/Kunštát B
18
3
2
Černá Hora
16
3
0
Lipovec B
16
2
0
Vilémovice/Ostrov
18
1
0

1
3
2
4
2
3
5
6
4
8
9
9
11
13
14
12
13
13
14
17

Zbývající utkání - OP starší přípravka
10. kolo So 30.10. 2021, 10:00 hod., hřiště Černá Hora
Černá Hora – Bořitov
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242:71
190:79
231:83
242:106
124:81
181:107
145:101
139:92
114:73
162:136
118:159
85:115
99:144
77:183
92:171
76:181
86:116
52:192
64:139
45:235

51
45
43
42
38
37
35
32
32
30
23
21
14
13
12
12
11
9
6
3

Výsledky mistrovských utkání v kopané žáků
Okresní přebor 2020-2021
7. kolo, 24.09.2021
Černá Hora/Bořitov (6)
Žijeme hrou B (2)
Branky: Drábek Václav 2x, Feifer Ondřej 2x, Vaněk Tomáš 2x, Pachlopník Vít 3x
ŠošůvkaVysočany/Sloup (11)
Branky: Pavlů Lukáš, Vaněk Tomáš 2x, Pachlopník Vít, Feifer Ondřej
8. kolo, 03.10.2021
Svitávka/Žijeme hrou (3)
Černá Hora/Bořitov (6)
Branky: Feifer Ondřej 2x, Becha Jan 2x, Pavlů Štěpán, Vaněk Tomáš, Dvořáček Petr,
Pachlopník Vít 2x
1. kolo, 28.09.2021

Černá Hora/Bořitov (6)

10. kolo, 16.10.2021
Bukovinka (5)
Branky: Vaněk Tomáš, Pavlů Lukáš
11. kolo, 24.10.2021
Černá Hora/Bořitov (6)
Branky: Pavlů Štěpán, Vaněk Tomáš 2x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vavřinec
Boskovice B
Jedovnice A
Šošůvka-Vysočany/Sloup
Jedovnice B
Knínice
Lipovec/Ostrov
Olomučany.
Černá Hora/Bořitov
SK Jedovnice C
Bukovinka
Svitávka/Žijeme hrou
Kořenec
Žijeme hrou B

Černá Hora/Bořitov (6)
Olomučany. (16)

Tabulka - OP žáci
11
9
10
9
10
9
11
7
11
6
11
5
10
4
11
4
10
4
10
3
10
3
10
1
10
1
9
0

1
0
0
1
0
2
2
2
0
1
1
1
1
2

1
1
1
3
5
4
4
5
6
6
6
8
8
7

9:0

5 : 12

5:9

1:2
3:5

66:10
111:19
63:20
60:48
33:42
55:30
36:30
42:68
41:70
25:44
24:58
24:61
31:69
14:56

28
27
27
22
18
17
14
14
12
10
10
4
4
2

Zbývající utkání – OP žáci
12. kolo Čt 28.10. 2021, 12:45 hod., hřiště
13. kolo So 30.10. 2021, 9:00 hod., hřiště
Černá Hora
Jedovnice
Černá Hora/Bořitov – Jedovnice C
Jedovnice A – Černá Hora/Bořitov
14. kolo So 6.11. 2021, 14:45 hod., hřiště
Černá Hora
Černá Hora/Bořitov – Jedovnice B

Datum
Sobota 30.10.
Sobota 30.10.

Rozpis zápasů týmů Žijeme hrou
hraných na hřišti v Bořitově
podzim 2021
Čas
Událost
10:30
Starší dorost - Líšeň B
13:00
Mladší dorost - Líšeň B
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V sobotu 25.9.2021 fotbalový oddíl Bořitov společně se spolkem Žijeme Hrou uspořádal
další podařený fotbalový turnaj pro děti předpřípravek a starších přípravek. Turnaje se opět
zúčastnilo 140 chlapců a děvčat. Naši hráči odehráli skvělé zápasy, za což jim a trenérům
patří poděkování.
Fotbalové turnaje ŽIJEME HROU pro věkové kategorie předpřípravek a starších přípravek
nejsou řízeny rozhodčími. Rozvíjejme v hráčích hru Fair play. Pokud by v utkání došlo
ke sporné situaci (což se může stát), posoudí ji trenéři obou týmů! Na turnaji se neevidují
výsledky jednotlivých utkání a ani se nevyhlašuje konečné umístění týmů. Turnaj se odehrál
v dobré atmosféře a na výborně připraveném hřišti.

Kulturní komise
V pátek 5. listopadu 2021 v 17,15 hodin se uskuteční lampionový
pochod k Halloweenu s vyhodnocením nejkrásnějšího dýňového
strašidýlka. Pochodu se mohou zúčastnit i ty děti, které nebudou mít
vyřezanou dýni. Vyřezané dýně můžete přinést od 16,30 do 17 hod
na náměstí U Václava, kde budou vystaveny. Po dobu průvodu bude
používán obecní rozhlas, prosíme proto o pochopení.
Na závěr proběhne vyhodnocení vyřezaných dýní. Nejlepší dýně budou
odměněny. Děti i rodiče mohou přijít ve strašidelných maskách, které
budou také vyhodnoceny.
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, které se koná v neděli 28. listopadu v 16 hodin na náměstí U
Václava. V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ Bořitov. Bude zde možnost nákupu vánočních
výrobků a výrobků dětí z mateřské a základní školy.
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Kulturní komise srdečně zve na Mikulášskou nadílku, která se bude konat v pátek
3. prosince 2021 v 17,30 hodin na náměstí U Václava. Přijedou Vás pobavit ČERTI,
ANDĚLÉ A MIKULÁŠ z Lipůvky.
Občerstvení jako tradičně na obě akce zajistí SDH Bořitov. Těšíme se na vaši účast.
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Nabídka zaměstnání
Prodejna potravin v Bořitově hledá spolupracovníky na pracovní pozici
VEDOUCÍ PRODEJNY
Očekáváme od Vás komunikativní dovednosti a příjemné vystupování, aktivní a pozitivní
přístup k práci, bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, základní znalost
práce na PC, schopnost vedení kolektivu, SŠ vzdělání s výučním listem, praxe v oboru.
Co Vám nabízíme: -

finanční ohodnocení 26.000 - 28.000 Kč hrubého
práci na HPP – zkrácený úvazek, nástup možný od 1.12.2021

PRODAVAČ/KA (BRIGÁDNÍK/CE)
Očekáváme od Vás komunikativní dovednosti a příjemné vystupování, aktivní a pozitivní
přístup k práci, bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, praxe v oboru
výhodou.
Co Vám nabízíme: - finanční ohodnocení cca 20.000 Kč hrubého
- možnost profesního růstu, nástup možný ihned
V případě zájmu zasílejte přihlášky a strukturovaný životopis na adresu: email:
jruzickova@rosamarket.cz, tel. 606 665 059

Orel Bořitov


Zveme Vás na STŘELECKOU SOUTĚŽ ZE VZDUCHOVEK na papírové terče. Akce
proběhne v neděli 7.11.2021 od 14:00 hodin v sále orlovny v Bořitově.
Otevřené jsou 4 kategorie: Dívky/Chlapci 5 -15 let
Ženy / Muži 16 - X let
Soutěž se skládá z jednoho cvičného „zástřelného“ kola a dvou ostrých kol (5 ran/kolo).
Začátečníkům vše rádi vysvětlíme a při střelbě budeme asistovat. Občerstvení během
akce a pěkné výhry jsou zajištěny. Startovné 50,- Kč. Těšíme se na Vaši účast!



Srdečně zveme všechny děti a rodiče na tradiční VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, které se
uskuteční v sobotu 27.11.2021 ve 14 hodin v prostorách Orlovny. Pod zkušeným
dohledem si děti budou moci na jednotlivých stanovištích vyrobit ozdoby, dárečky a další
maličkosti s Vánoční tématikou. Občerstvení pro děti i rodiče bude během akce
zajištěno. Těšíme se na Vaši hojnou účast!



V říjnu naplno odstartovala nová florbalová sezóna a týmy našich žákovských kategorii
poprvé změřily své síly na turnajích. Mladší a starší žáci trénují své florbalové
dovednosti každou středu od 15:00 hodin v tělocvičně ZŠ Černá Hora.
Prvního turnaje se zúčastnili také muži, kteří se scházejí v pondělí od 20:00 hodin
v tělocvičně ZŠ Rájec.

Farnost Bořitov - Poděkování za Misijní neděli
Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy Misijní neděle v naší farnosti – všem dětem
i dospělým za pečení a zdobení perníčků, koláčků, trubiček, za přípravu stolů a občerstvení,
za zpěv i výzdobu, a zvláště všem, kteří jste přišli a podpořili misie ve světě svým štědrým
příspěvkem! Během Misijního jarmarku jsme vybrali částku: 15 503,- Kč! Děkujeme!
„Červená“ středa 24.11.
V tento den si připomínáme ty, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské
přesvědčení. Na znamení toho, že mnozí věřící jsou pro svoji víru zabiti, se nasvěcují
kostely červenou barvou. I náš kostel se připojí k tomuto symbolickému vyjádření
solidarity s těmi, kdo jsou pro svoji víru pronásledováni. Pokud chcete, můžete si tento večer
i doma zapálit svíčku a umístit ji do okna a připojit se tak tichou modlitbou.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci listopadu 2021
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní
pohody.

Narození
Páralová Julie

Úmrtí
Černý Arnošt

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – listopad 2021 (8 – 13 hod)
6.11.
7.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.
21.11.
27.11.
28.11.

MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MUDr. Nečasová Lucie
MDDr. Veselý Petr
MDDr. Vrbová Markéta
MUDr. Kopáčková Drahomíra
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Bočková Jana

Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Letovice, Masarykovo nám. 162/38
Knínice u Boskovic, 330
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 472 227
516 439 404
734 177 800
607 812 963
792 325 591
774 844 735
516 474 369
735 056 656
516 462 203

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.

Inzerce:
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 14. listopadu
2021 ve 13,00 hodin na Hasičku.

Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově připravuje VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se bude
konat v sobotu 27. listopadu v 15 hodin na sále Hasičky.
Můžete se těšit na vystoupení dětí z bořitovské školky a školy a na taneční kroužek
z Drásova. K poslechu a tanci zahraje Varmužova cimbálová muzika. Je připraveno malé
občerstvení a tombola. Všechny členy klubu důchodců srdečně zveme.
Vezměte si prosím s sebou potvrzení o očkování nebo platný test. Děkujeme.
Dále připravujeme na čtvrtek 9. prosince zájezd na VÁNOČNÍ TRHY do Brna, odjezd
od Manga v 15 hodin. V 16 hodin navštívíme Minoritský klášter v Brně, prohlédneme si
gotické jádro kláštera, nástěnné malby v křížové chodbě kláštera, kostel sv. Janů a Loretu.
Provázet nás bude fundovaná průvodkyně Zuzana Korcová. Potom se přesuneme
na Vánoční trhy, příjezd do Bořitova asi ve 20 hodin. Na tento zájezd se bude vybírat 50
korun, je také potřeba poskytnout své telefonní číslo.
I zde je potřeba potvrzení o očkování nebo platný test.
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