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Oznámení obecního úřadu 
 Upozorňuje občany, že z důvodu montáže nového veřejného osvětlení na ulici Svitavská 

v Černé Hoře směrem ke kruhovému objezdu u Bořitova nebude fungovat stávající 
osvětlení, a to od pátku 28.6.2019 po dobu minimálně jednoho týdne. 
 

 Obecní úřad Bořitov bude v době od 29.7. do 2.8.2019 uzavřen z důvodu čerpání řádné 
dovolené. 

 Oznamujeme občanům, že toto vydání Bořitovského zpravodaje je dvojčíslo na měsíce 
červenec a srpen, další vyjde na přelomu srpna a září 2019. 

 

Informace z obecního úřadu 

Od 24.6.2019  firma Karel Porč, s.r.o. provádí výstavbu chodníku „Loužky“ od Škvařilových 
k Tihelkovým, který bude navazovat na cyklostezku Bořitov-Rájec Jestřebí. Tato firma 
zrealizuje rovněž opravu kanálových šachet na Zádvoří a vybudování zvýšeného prahu proti 
přívalové vodě na ulici Zahradní. 

Firma Karel Porč bude v době letních prázdnin provádět rekonstrukci zděného plotu u MŠ.   

Ve středu 26.6.2019 proběhlo předání staveniště IS 12 RD v lokalitě K Vodárně firmě INSTA 
CZ, s.r.o. Olomouc. Po předání započne výstavba inženýrských sítí, chodníků a komunikací 
pro 12 rodinných domů. Upozorňujeme občany, že v souvislosti s touto investicí bude 
zvýšený pohyb stavební techniky po obci. 

Od poloviny srpna 2019 bude probíhat rekonstrukce obecní budovy, ve které je umístěna 
prodejna Mango. Bude provedena výměna oken, dveří a výkladu, upraven vchod do 
prodejny a provedeno zateplení a nová fasáda budovy. Práce bude provádět firma IKM 
Blansko, s.r.o. 

Výstavba budovy zázemí pro obecní techniku za samoobsluhou by měla započít v průběhu 
měsíce srpna letošního roku. V současné době čekáme na stavební povolení, protože 
vzhledem k rozdělení investice na dvě stavební povolení si stavební úřad vyžádal doplňující 
dokumentaci. Stavební povolení by mělo být v nejbližší době vyřízeno. Stavbu bude 
provádět firma Letostav Letovice, spol. s r.o. 

 
Vážení spoluobčané, 
máme tu opět léto, dobu plnou sluníčka, prázdnin a dovolených. Využijte tuto dobu k relaxaci 
a odpočinku od běžných každodenních starostí. Přeji Vám všem krásné léto, příjemnou 
dovolenou plnou pohody a všem dětem krásné prázdniny.  
                    starosta obce 
 
 

Lesní hospodářství 
V obecních lesích nadále pokračuje likvidace kůrovcové kalamity z loňského roku, 

která bohužel bude pokračovat i v roce letošním. V důsledku sucha se škody objevují i 
v porostech borovice a což je velice špatné i na listnatém jižním svahu Velkého Chlumu. 
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Na jaře jsme zahájili výsadbu nových porostů na Chlumu a Hané, obnova bude trvat 
v nejlepším případě 2-3 roky. Záleží kdy a jaké seženeme sazenice a především kapacity 
na jejich zasázení a následnou ochranu.   

Připomínám, že i nadále je možnost zakoupení palivového dřeva z obecních lesů. 
V brzké době se obec stane plátcem DPH a díky tomu dojde i k navýšení jeho ceny. Bližší 
informace na čísle 732 910 315.        Vít Koudelka, lesní hospodář 

 
 

ZŠ a MŠ Bořitov 
Měsíc červen ve škole a ve školce:  
V posledním měsíci školního roku 2018-2019 jsme kromě závěrečného finiše ve výuce 
zvládli v ZŠ i MŠ řadu zajímavých akcí, například: 
  

 V pondělí 3. 6. zhlédly děti ze školky i ze školy divadelní představení „O statečné 
princezně“, které na orlovně připravili jejich vrstevníci. 
 

 Děti z MŠ absolvovaly svůj poslední plavecký kurz na Sladovně. 
 

 Obecní knihovna Bořitov připravila pro žáky 1. třídy besedu se spisovatelkou Evou 
Mrázkovou, která je poté spolu s panem Antonínem Fojtem, starostou obce, slavnostně 
pasovala na čtenáře.     

 V pátek 7. 6. odjely děti 1. a 2. třídy do školského zařízení pro environmentální vzdělávání 
Jezírko v Soběšicích, kde absolvovaly výukový program „Jezerníček vypravuje“. 

 

 V pátek 14. 6. se konala tradiční Olympiáda malotřídních škol ve vybíjené a malé kopané, 
kterou pořádá ZŠ Ráječko. Naši reprezentanti vybojovali  v konkurenci sedmi škol krásné 
druhé místo ve vybíjené, v kopané se našim fotbalistům letos tolik nedařilo. 
 

 V neděli 16. 6.  jsme se na „Školní Akademii“ v místní sokolovně symbolicky rozloučili s 
letošním školním rokem za velké účasti rodičů, prarodičů a přátel školy. Děti základní i 
mateřské školy ze všech tříd zde předvedly svá sportovní, pěvecká, taneční a další 
vystoupení. Přivítali jsme budoucí prvňáčky mezi školáky a  také jsme se rozloučili se 
žáky 5. ročníku,  kterým zde zástupci obce předali knihy s věnováním. 

 

 Středeční dopoledne 19. 6. patřilo v ZŠ sportu. Již potřetí jsme se zapojili do celostátní 
akce Českého olympijského výboru  „T-Mobile Olympijský běh“. 
 

 Ve čtvrtek 20. 6. jely děti 1. - 4. ročníku na školní výlet do zábavního parku Permonium 
v Oslavanech u Brna. Žáci 5. ročníku si užili dvoudenní výlet v Praze s bohatým kulturním 
i turistickým programem. 
 

 V MŠ se uskutečnilo tradiční loučení s předškoláky, „Spaní ve školce“. O den později je 
čekalo vystoupení rytířů a pasování na školáky. Všem maminkám, které se dětem 
postaraly o občerstvení, velice děkujeme. 
 

 V posledním červnovém týdnu navštívily školní děti filmové představení „Louskáček a 
čtyři říše“ v kině Doubravice a do školy přijelo loutkové divadlo  „Pohádka z bedny“, dárek 
od Kulturní komise obce ke Dni dětí. 
 

 27. 6. se děti ze školky vypravily na výlet do Bruna v Brně, kde si užily v novém 
venkovním areálu hrátky s vodou. 
 

 V pátek 28. 6. dostaly děti ze ZŠ vysvědčení a začaly jim vytoužené prázdniny. Provoz 
MŠ bude pokračovat do 12. července.  

 

Během prázdnin budou v budově ZŠ probíhat sanační práce sklepních prostor a oprava 
schodiště u hlavního vchodu. V MŠ  bude zcela rekonstruován plot v přední části zahrady, 
současný je v havarijním stavu. 
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PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji touto cestou  všem, kteří nám během tohoto školního roku pomohli  formou finančních 
a materiálních příspěvků.  
 

Děkuji také vedoucím zájmových kroužků – panu Jiřímu Kovářovi a kolegyním Šárce 
Marečkové, Janě Opatřilové, Monice Odehnalové, Martině Gulové a Soni Sehnalové za 
obětavou práci s dětmi.   
 

Za kolektiv zaměstnanců školky a školy přeji všem krásné léto! 
                                                       Šárka Hlavatá, ředitelka školy 

 
 

Klub důchodců 
 Klub důchodců v Bořitově pořádá od 25.7. do 1.8.  pobyt  v Krkonoších v Jánských 
lázních v hotelu Penzion Horský Dvůr.  Dvoulůžkové  pokoje, plná penze, wellnes  přímo v 
penzionu a pět procedur s  možností dokoupit si další. Výlety - Sněžka, pramen Labe, Zlaté 
Návrší, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Harrachov. Lanovky - na Černou Horu, Hnědý 
vrch, Portášky a Vrchlabí. Odjezd autobusu v 8 hod od Manga. 
 

Ve dnech 11.8. - 17.8. se uskuteční týdenní pobyt v městě Jeseníku  v hotelu 
Slovan. Ubytování ve dvojlůžkových pokojích s příslušenstvím  a polopenzí. Výlety - Praděd, 
Karlova Studánka, Velké Losiny, exkurze Dlouhé Stráně, Zlaté  Hory,  Rejvíz,  lázně Jeseník 
a rozhledny. 
 

V úterý 20.8. a ve středu 21.8. se uskuteční jednodenní zájezd do Rakouska do 
Wachau - Melk. Odjezd autobusu je po oba dny v 6 hodin od Manga. Navštívíme městečko 
Dürnstein, pak lodí po Dunaji do Spitzu. Návštěva nejstaršího dominikánského kláštera 
v Melku a další známé místa v Dolním Rakousku. Návrat ve večerních hodinách. 
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SDH Bořitov 
 V pátek 7. 6. dopoledne vyjela jednotka do obce Březina u Křtin, která byla zasažena 

nočním přívalovým deštěm. Jednotka měla za úkol zajistit týlové zázemí a výdej stravy 
pro zasahující hasiče a také úklid bláta ze zasažených nemovitostí. 
Dále v měsíci červnu členové jednotky likvidovali vosí hnízdo v ulici Podsedky. 
 

 V neděli 9. června proběhlo na stadionu VUT v Brně, 
krajské kolo dorostu. Letos jsme měli zástupce ve třech 
kategoriích: mladší dorostenka Klára Beranová, střední 
dorostenka Simona Páralová a tým dorostenců. Klára 
se svojí premiérovou účastí naložila výborně a po 
skvělých výkonech obsadila krásné třetí místo. 
Zkušenější závodnice Simona suverénně obhájila 
loňské vítězství a i v letošním roce si vybojovala postup 
na Mistrovství ČR.  

Ve skvělé formě dorazil do Brna rovněž celý tým 
dorostenců, který také obhájil loňské zlaté medaile a 
také postup na Mistrovství ČR.  

Děkujeme všem závodníkům a vedoucím za skvělou 
reprezentaci a přejeme hodně štěstí na republice. 
Republikové finále v letošním roce proběhne v 
nedalekých Svitavách. Simona nastoupí ke svým 
pokusům v pátek 5.7. a dorostenecký tým v sobotu a 
neděli  6. - 7.7. Pokud  se  nechystáte  přímo  do  Svitav,  

můžete online sledovat naše závodníky na www.firetv.cz. 
 

 I v letošním  roce  je možné  zajistit  likvidaci  nebezpečného   hmyzu  ze  strany JSDH. 
V případě ohrožení tímto hmyzem můžete likvidaci domluvit na obecním úřadě tel. 516 
437 189  nebo přímo s velitelem jednotky Ing. Petrem Kolínkem mob. 605 882 525. 
Samotná likvidace probíhá zpravidla v podvečerních hodinách, kdy je hmyz nejméně 
aktivní. 

 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
Zakončení cvičebního roku 2018-2019 
S nástupem horkých dnů jsme zakončili v závěru června pravidelné cvičení v tělocvičně. 
Vedoucí jednotlivých složek a kroužků připravili se svými svěřenci rozloučení před 
prázdninami závěrečnými turnaji, táborákem, společným koupáním či táborem na chlumské 
chatě.   
 

Přejeme  všem  cvičícím  i  cvičitelům  hezké  léto  a po  prázdninách opět na shledanou 
v tělocvičně. Rozpis jednotlivých cvičení uvedeme v zářijovém Bořitovském zpravodaji a na 
webových stránkách TJ Sokol Bořitov. 
 
 
Oddíl nohejbalu 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu pořádá v sobotu 31.8.2019 na hřišti u sokolovny turnaj 
v nohejbalu dvojic o „Pohár starosty obce“. Prezentace účastníků v 9:00 hodin, 
občerstvení zajištěno. 

http://www.firetv.cz/
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Zprávy z oddílu kopané 
 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

25. kolo Pá 31.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Doubravice 0:0 (0:0) 

26. kolo Ne 9.6. 2019, 17:00 hod. 
Sloup - Bořitov 4:0 (2:0) 

15. kolo Pá 14.6. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Skalice 2:1 (0:1) 
branky: Zouhar P., Petrák L. 

 

 
 

Tabulka PENALTY Okresního přeboru II. třídy mužů 

1 Boskovice B 26 19 2 5 110 : 40 59 

2 Jedovnice 26 16 6 4 71 : 38 54 

3 Rudice 26 16 4 6 52 : 25 52 

4 Olomučany 26 13 5 8 51 : 42 44 

5 Olešnice 26 12 5 9 56 : 49 41 

6 Drnovice 26 11 5 10 53 : 54 38 

7 Skalice 26 10 5 11 55 : 57 35 

8 Bořitov 26 9 6 11 45 : 52 33 

9 Doubravice 26 10 3 13 36 : 49 33 

10 Ráječko B 26 10 2 14 52 : 51 32 

11 Letovice 26 8 7 11 50 : 54 31 

12 Vysočany/Šošůvka 26 8 1 17 44 : 86 25 

13 Adamov 26 6 3 17 27 : 65 21 

14 Sloup 26 6 2 18 39 : 79 20 

 
 
 

Informace o činnosti našich nejmladších 
V sobotu 15.6.2019 se hráči mladší a starší přípravky TJ Sokol Bořitov, z.s. zúčastnili 
fotbalového turnaje organizovaného FK Rájec-Jestřebí, z.s. - Memoriálu Marka Opatřila. 
 
Mladší přípravka měla za soupeře družstva Olomučan a domácího FK Rájec-Jestřebí. 
Utkání se hrála dvoukolově, takže se všechna družstva spolu poměřila dvakrát.  
 
Výsledky – mladší přípravka: 
Olomučany – Bořitov  3:2 Olomučany - Bořitov  10:2 
Rájec - Olomučany  2:10 Rájec - Olomučany  7:3 
Bořitov - Rájec  4:4 Bořitov – Rájec  5:3 
 
Naše mladší přípravka tedy skončila na krásném druhém místě. Patrik Dvořáček byl 
vyhodnocen jako nejlepší hráč mužstva, Samuel Ostrejš potom jako nejlepší brankář 
turnaje. 
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Starší přípravka  měla  za soupeře družstva z Rájec-Jestřebí, Doubravice a Olomučany. 
V turnaji se utkal každý s každým.  
 
Výsledky – starší přípravka: 
Rájec - Doubravice  3:2 Bořitov - Olomučany  0:12 
Rájec - Bořitov  6:1 Doubravice - Olomučany  1:6 
Rájec - Olomučany  4:4 Doubravice - Bořitov  8:0 

 
Starší přípravka skončila na čtvrtém místě. Nejlepším hráčem mužstva byl Lukáš Chovan. 
 
Memoriál Marka Opatřila byl první velkou zkouškou našich nejmenších hráčů před ostrým 
startem ve  fotbalových  soutěžích organizovaných  Okresním  fotbalovým  svazem Blansko. 
Za účast hráčů a trenérů v turnaji a tím za dobrou reprezentaci fotbalového oddílu TJ Sokol 
Bořitov, z.s. děkuje výbor TJ.  
 
 

Otevření zrekonstruovaného sportovního areálu - 

fotbalového hřiště a budovy zázemí pro sportovce 

Obec Bořitov a TJ Sokol Bořitov, z.s. pořádá v sobotu 27. července 2019 
otevření   zrekonstruovaného sportovního areálu - fotbalového hřiště a 
budovy zázemí pro sportovce. 

 

Program akce: 

 13:00 hod slavnostní zahájení  

 14:00 hod utkání starých pánů 2x25 min. Bořitov - Bolkova 11  

Za Bolkovu 11 nastoupí např. Jarůšek, Rabušic, 
Pogány, Vlasák, Steinhauser, Hamza, Duchoň, 
Kafka, Brabenec, Vítek, Sehnal, Tomek, Fibinger, 
další jména jsou v jednání. 

 15:15 hod ukázkový trénink dětí (modelové utkání) 

 16:15 hod fotbalové utkání 2x40 min muži Bořitov - Černá Hora. 

 18:00 hod taneční zábava, hraje K-Band 

 23:00 hod závěr 

 

Občerstvení zajištěno. 
  
Vstupné dobrovolné - výtěžek akce bude použit na činnost mládeže TJ Sokol 
Bořitov, z.s. 
 
Přijďte navštívit tuto akci a podpořit tak sportování našich nejmenších. 
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Letní tábor pro děti 

TJ Sokol Bořitov fotbalový oddíl pořádá ve dnech 10.7.2019 až 14.7.2019 letní tábor pro 
děti. Informace o konání tohoto tábora byly avizovány v předcházejících číslech 
Bořitovského zpravodaje. 

V současné době je na tábor přihlášeno 22 dětí. Ubytování bude v nově zrekonstruované 
budově „Zázemí pro sportovce" na fotbalovém hřišti.  

Termín zahájení tábora je ve středu 10.7.2019 v 17,00 hod. Ukončení pak v neděli 14.7. 
v 10,30 hod. Rozvrh a organizaci tábora obdrží rodiče přihlášených dětí. 

 
 

Orel Bořitov 
Bořitovská pouť k Bolestné Matce Boží do Sloupu se koná v neděli 14. července 2019. Pěší 
poutníci vyjdou v 6,00 hod z Bořitova, autobus vyjede v 6,45 hod, vždy ze zastávky Mango, 
zastávka v Černé Hoře a Jestřebí. Mše sv. ve Sloupu v 7,30 hod. Poutní mše sv. v 10,30 
hod. Po mši sv. odjezd autobusu ze Sloupu do Bořitova. 
Pojďme poděkovat Matce Boží za její ochranu. 
 

Jednota Orel Bořitov přeje všem krásné prázdniny. 
 
 
 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise pořádá 

v sobotu 21. září 2019 v 18 hodin 
v sále sokolovny Bořitov 

 

zábavný pořad Ivo Šmoldase  
a Jany Rychterové 

 

PÁTÉ  PŘES  DESÁTÉ. 
 

Komponovaný pořad plný inteligentního 
humoru známého glosátora, publicisty a 
překladatele Ivo Šmoldase, který probere 
veškerá témata, která ho napadají, popř. ta, 
ke kterým ho inspiruje písničkářka Jana 
Rychterová. 
 

Předprodej vstupenek s místenkou od 15.7.2019 na OÚ Bořitov, vstupné 100,- Kč.  
V den konání představení cena vstupenky 120,- Kč. 
 
 
 

 
V měsíci září připravujeme pro děti i dospělé 

                     soutěž ve cvrnkání kuliček  

                               „Kuličkiádu“. 
Termín a místo konání bude uvedeno 

v příštím Bořitovském zpravodaji. 

http://www.velkomeziricsko.cz/media/com_xkkalendar/images/listings/m/2963.jpg
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červenci 2019 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození  
Málek Matyáš 
 

Úmrtí  
Baláš Karel 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů: červenec - srpen 2019  
(8 – 13 hod) 
 

  5.7. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

  6.7. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

  7.7. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

13.7. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

14.7. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

20.7. MDDr. Gořulová  Letovice, Masarykovo nám. 162/38   792 325 594 

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

27.7. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

28.7. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

 
 

  3.8. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

  4.8. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4  516 446 428 

10.8. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

11.8. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

17.8. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

18.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 454 338 

24.8. MUDr. Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33 724 081 182 

25.8. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

31.8. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

 
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. 
 
 
Lékárna Černá Hora - dovolená 
Lékárna Černá Hora oznamuje, že bude ve dnech  1. - 7.7.2019 z důvodu řádné dovolené 
uzavřena. 
 
 
MUDr. Floková – dovolená 
ZS Černá Hora oznamuje, že v době od 26.6. do 7.7. 2019 nebude MUDr. Eva Floková 
ordinovat. Zastupuje MUDr. Marie Doleželová ve svých ordinačních hodinách. 


