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Oznámení obecního úřadu 

Obecní úřad informuje občany, zejména ulic Nepomucká, Školní, Polní a Pod Chocholí, že 
v druhé polovině července by měla být podle informací pracovníků Moravského plynostavu 
provedena převážně celoplošná pokládka asfaltového povrchu na komunikacích 
dotčených rekonstrukcí plynovodu. Bude to znamenat částečné omezení provozu 
na těchto komunikacích v době pokládky asfaltového povrchu. Tímto by měla být 
rekonstrukce plynovodu v naší obci ukončena. 

Opětovně upozorňujeme občany na správné třídění odpadů. V poslední době se stále 
častěji vyskytují případy, že v kontejnerech na určitý odpad se vyskytuje to, co tam nepatří. 
Nejčastěji se tento problém vyskytuje u kontejnerů na plast, kde se objevuje polystyren, 
novodurové trubky, plechovky od piva a pod. (viz foto). Tyto věci patří do sběrného dvora, 
a ne do kontejnerů. Pokud se tato situace nezlepší, bude svozová firmy účtovat obci 
poplatky za dotřídění odpadu, což by ve svém důsledku mohlo znamenat zvýšení poplatků 
za svoz odpadu pro občany. 

 

 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2020/číslo 7-8 
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Avizovaná revitalizace veřejného osvětlení, která měla probíhat od poloviny června, je 
z důvodu zdržení na ostatních stavbách způsobených špatnými klimatickými podmínkami 
posunuta na polovinu července 2020. 

 

TKR 
Dne 29.7.2020 dojde k již avizovanému přechodu televizního vysílání z režimu DVBT 
na DVBT2 multiplex 1 (programy ČT). Přechod multiplexu 2 a 3 se plánuje na září 2020. 
 
 

Klub důchodců 
Akce, které pořádá klub důchodců v Bořitově: 
 

LÁZNĚ SLATINICE  3.7. - 8.7.2020 (6 dní - 5 nocí). 
Odjezd  autobusu  je v 8 hodin od Manga. 
 
JÁNSKÉ LÁZNĚ - Pension Horský dvůr - týdenní rehabilitační pobyt 25.7. - 1. 
8. 2020 
Doprava autobusem bude k dispozici na celý týden. Návštěvy - Harrachov, 
Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky, Zlaté návrší a další.  
 
JESENÍKY - Hotel Slovan - týdenní rehabilitační pobyt 9.8. - 15.8.2020.  
Autobus bude k dispozici po celý pobyt. Navštívíme - Dlouhé Stráně, Velké 
Losiny, Karlovu studánku, Rejvíz  a další. 
 
ŠUMAVA  SRNÍ - Hotel Vydra týdenní rehabilitační pobyt  23.8 . - 29 8 2020 
Autobus bude k dispozici po celý týden na výlety. Navštívíme hrad Kašperk, 
Kvildu, Modravu, Železnou Rudu a další. 
 
Odjezdy na týdenní pobyty budou účastníkům včas oznámeny. 
Na všechny akce nezapomeňte - občanský průkaz, průkaz pojištěnce, průkaz 
ZTP a léky. 
Návštěva divadelního představení GRAND HOTEL v Městském divadle 
Brno se zatím přesouvá na 16. října 2020. Termín se ještě upřesní. 
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Oznámení školy 
ZŠ a MŠ Bořitov 
Školní rok 2019/2020, který měl netradiční průběh, je za námi. 
                                                     
Žáci ve škole dostali vysvědčení již v pátek 26. června, protože v pondělí 29. 6. začala 
v budově školy kompletní rekonstrukce hlavní chodby – renovace schodiště, výměna 
dlažby a obkladů stěn. 
Ve středu 24. června jsme se ve škole oficiálně rozloučili s odcházejícími páťáky. 
Za vedení obce jim přišel popřát hodně štěstí pan starosta Antonín Fojt a předal jim jako 
upomínku na roky strávené v naší škole knihy, které každoročně páťákům věnuje Sbor 
pro občanské záležitosti.  
Z patnácti žáků 5. ročníku jich pět velice úspěšně složilo přijímací zkoušky na osmiletá 
gymnázia do Blanska a Boskovic. Ostatní děti odcházejí na základní školy do Rájce-
Jestřebí a Černé Hory. 

 
Provoz MŠ bude letos prodloužen až do konce července, abychom alespoň částečně 
vynahradili rodičům dobu, po kterou musela být školka zavřena v jarních měsících.  
Také ve školce proběhl závěr školního roku bez většiny tradičních aktivit, ale paní učitelky 
se snažily dětem vše vynahradit a uspořádaly pro ně např. „Olympiádu“ ke Dni dětí, 
„Pirátskou plavbu“ kolem světa“ nebo „Spaní ve školce pro předškoláky“.  Na fotografie se 
můžete podívat na stránkách školy www.zs.boritov.cz.  
 
 

PODĚKOVÁNÍ 

V květnovém sběru papíru a hliníku jsme utržili celkem 2.818,- Kč. Děkujeme všem, kteří 
nám pomohli.  

V souvislosti s náročným domácím vzděláváním, které probíhalo od poloviny března, 
děkuji za zodpovědný přístup celému učitelskému kolektivu ZŠ a také rodičům, kteří se 
dětem doma věnovali.  

 

Za kolektiv zaměstnanců školky a školy přeji všem krásné léto! 

Šárka Hlavatá, ředitelka školy 

 

 

Rozloučení se školou 
Ve čtvrtek 25. 6. se letošní páťáci rozloučili se školou ve sportovním areálu. Připravili 
překvapení pro svou třídní učitelku Moniku Odehnalovou - týden před konáním akce 
od nich dostávala každý den nápovědy, ze kterých se potom mohla dozvědět, kde a kdy 
se akce koná. Společně také nazdobili dort, který jí dali spolu s vlastnoručně vyrobenou 
fotoknihou vzpomínek na žáky a na školní docházku. Dalším překvapením byla recitace 
básničky složené pro paní učitelku a interpretace přetextované písně Píšem si svůj sen, 
která odhalila i několik nových talentů. Všech 15 dětí se dokázalo domluvit a nacvičit 
program. Rodiče jim pomohli s přípravou a navečer se přišli za dětmi také rozloučit s paní 
učitelkou. Všichni dohromady tak ukončili první etapu základního vzdělání dětí. Paní 
učitelce patří poděkování za to, že pro ně měla po celou školní docházku pochopení 
a podporovala je. Do třídy chodilo 6 dívek a 9 chlapců. Poděkování patří také 
místostarostovi obce a fotbalovému oddílu, že umožnili konání akce v příjemném 
prostředí sportovního areálu. 

http://www.zs.boritov.cz/
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Rodiče žáků 5. třídy 

 
SDH Bořitov 

Ve čtvrtek 4. 6. jednotka likvidovala vosí hnízdo v rodinném domě v ulici Úvoz 
a odstraňovala uvízlou textilii ze střešní konstrukce v ulici Podsedky. 

Dále připomínáme možnost zlikvidování nebezpečného hmyzu ze strany JSDH. Kontakt 
najdete v minulých číslech nebo na webu SDH. 

V sobotu 13. 6. jsme se po velké pauze konečně vydali na vůbec první letošní závod, a to 
do Mistřína. Soutěžilo se ve všech kategoriích, od přípravky až po starší dorost 
v disciplínách 60 a 100 metrů s překážkami. Zástupce jsme měli téměř v každé kategorii 
a výsledky jsou následující: 

ŽÁCI 
Mladší dívky - Nikola Lengálová 16. místo, Sofie Sehnalová 12. místo, Tereza Lengálová 
7. místo, Aneta Kučerová 6. místo, Klára Včelařová 5. místo, mladší chlapci Šimon Včelař 
18. místo, Matěj Kafoněk 13. místo, Petr Dvořáček 11. místo, Adam Včelař 10. místo 
a Jakub Šejnoha 6. místo, starší chlapci - Lukáš Podmele 15. místo, Daniel Janíček 12. 
místo a Jiří Sázavský 5. místo. 

DOROST 
Střední dorostenky - Jolana Juračková 7. a Klára Beranová 3. místo, starší dorostenka 
Simona Páralová vybojovala zlato, mladší dorostenec Jiří Sázavský 6. místo a Pavel 
Karásek se umístil  v kategorii staršího dorostu na 3. místě. 

Pro letošní rok okresní odborná rada mládeže rozhodla o zrušení okresní ligy mládeže 
i dorostu. Sbory ale v případě zájmu budou moci uspořádat pohárové soutěže. 

V pátek 26. června připravili vedoucí mládeže pro své svěřence závod v běhu na 60m 
překážek.  
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V červenci nás čeká další závod jednotlivců na 60 a 100 m s překážkami v Brně a poté 
krátká pauza do 3. srpna, kdy začínáme opět trénovat. 

Již tradičně v srpnu uspořádáme pro naše mladé hasiče Hasičský víkend. 

Stejně jako u dětí se rada velké ceny Blanenska shodla na zrušení VCB pro rok 2020, 
ovšem jednotlivé sbory opět budou mít možnost uspořádat svoji vlastní soutěž. Proto 
neleníme a po dlouhé pomlce začínáme opět trénovat. 

Více informací najdete na webu SDH: www.sdhboritov.cz a také nás najdete 
na Facebooku. 

 

TJ Sokol Bořitov 

V měsíci červnu byla v sokolovně provedena rozsáhlá rekonstrukce venkovní kanalizace 
a zpevněných ploch. Bylo položeno nové potrubí oddělené splaškové a dešťové 
kanalizace a zrušeny septiky. Byly tím vyřešeny dlouholeté problémy s ucpáváním 
a neprůchodností kanalizace. Při výkopových pracích byla položena i nová vodovodní 
přípojka. Po položení kanalizace byly všechny dotčené plochy opraveny položením nové 
zámkové dlažby. Areál sokolovny tak získal nový funkční vzhled a zejména pro děti budou 
zpevněné plochy vhodné pro jízdu na koloběžce, tříkolce, popřípadě na kole. Celkové 
náklady dosáhly cca 1 mil. Kč.  

TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu uspořádal v sobotu 27.6. 2020 na víceúčelovém hřišti 
u sokolovny tradiční turnaj v nohejbalu dvojic o „Pohár starosty TJ“. Za krásného počasí se 
turnaje zúčastnilo 8 dvojic. Po odehrání všech zápasů byla konečná tabulka turnaje 
následující: 

1. Málek Michal, Škaroupka David 
2. Kafoněk Michal, Polák Martin 

3. Mareček Milan, Mareček Petr 

4. Fojt Antonín, Málek Karel 

5. Fojt Jan, Petrák Lukáš 

6. Musil Ladislav, Vašíček Petr 

7. Bartek Viliam, Polák Josef 

8. Ambroz Daniel, Max Krempaský 

Vítězům srdečně gratulujeme a ostatním účastníkům děkujeme za účast a předvedené 
výkony. Zvláštní uznání patří mladým elévům nohejbalu Danovi Ambrozovi a Maxovi 
Krempaskému, kteří se nebáli utkat se s dospělými dvojicemi, a přestože skončili 
na osmém místě, tak se za své výkony rozhodně nemusí stydět. Po vyhlášení výsledků 
a předání pohárů byl turnaj zakončen společenským posezením. Zároveň zveme všechny 
příznivce tohoto sportu na další turnaj, který se uskuteční v sobotu 29.8. 2020, 
tentokrát o „Pohár starosty obce“. 

Zprávy z oddílu kopané 

Ve čtvrtek 11.6. zavítal v rámci pracovní cesty na Blanensko předseda Národní sportovní 
agentury pro sport a olympijský hokejový vítěz z Nagana Milan Hnilička. V doprovodu 
poslankyně Lenky Dražilové navštívil postupně Boskovice, Svitávku, Kunštát a Blansko.  

„Pan Hnilička v současné době nastavuje novou koncepci sportu v ČR. Jedním ze 
základních strategických bodů Národní sportovní agentury je nastavení podpory sportovní 
výchovy dětí a mládeže v menších městech a obcích. Měli jsme jedinečnou možnost 
představit mu projekt Žijeme Hrou a naši filozofii, kde na výchově dětí spolupracuje více 
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obcí. Za spolupracující kluby se zúčastnili František Tenora za Kunštát, Alois Ťoupek za 
Bořitov, Jiří Vybíral za Lysice a Jaroslav Sedláček za Drnovice. Pan Hnilička byl z naší 
společné práce nadšený a velmi pochvalně se vyjádřil k celkové koncepci spolku. V 
Kunštátě se podíval i na trénink, kterého se účastnilo přes 80 dětí. 

Našim záměrem bylo poukázat na fakt, že pokud se dětem vytvoří správné prostředí, tak i 
v menších městech a obcích je zájem o sport veliký.    

 

 

V sobotu 30.5. a 13.6. se konaly další z řady přípravkovských turnajů Žijeme Hrou. 
Tentokrát byly na programu ve fotbalovém areálu v Bořitově.  V sobotu 30.5.v dopolední 
části si svou porci zábavy a nadšení z míče užily mužstva předpřípravek, FC Svratka 
Brno, Fotbalová školička Kuřim, Žijeme Hrou 2013, Žijeme Hrou 2014, mladších přípravek, 
AFK Letovice, SK Moravan Svitávka, TJ Sokol Bořitov oddíl kopané, Žijeme Hrou 2011, 
Žijeme Hrou 2012. V odpolední části si svou část doslova vychutnaly týmy starších 
přípravek, SK Moravan Svitávka, AFK Letovice, Žijeme Hrou 2009 a Žijeme Hrou 2010. Za 
čtrnáct dnů v sobotu 13.6. proběhl druhý turnaj ve stejném duchu. V sobotu 27.6. jsme byli 
pozvaní na turnaj o pohár starosty městyse Lysice. Tohoto turnaje se zúčastnilo přes 180 
dětí. Vyhráli všichni. Po ukončení byly všem rozdány medaile a malé občerstvení v 
podobě opečeného párku.  Fotbalové turnaje ŽIJEME HROU pro věkové kategorie 
předpřípravek, mladších 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 utkáních ani se nevyhlašuje konečné 
umístění týmů. Turnaje se odehrály na výborně připravených travnatých hřištích. 
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Oddíl kopané  v měsíci červenci uspořádá společně se spolkem Žijeme Hrou dva 
fotbalové kempy. Termín prvního bude 7.7. - 11.7. 2020, kemp bude pobytový. Přihlášky 
posílejte na e-mail toupek@atlas.cz v termínu od 15.6. Zde Vám budou sděleny 
podrobnosti. Druhý příměstský kemp bude v termínu 18.8. - 21.8. 2020. Přihlásit se lze 
prostřednictvím webového portálu www.zijemehrou.cz   v sekci kempy. 

 

Pozvánka:  Turnaj starých pánů 

Zahájení ve 14.00 hod., zakončen taneční zábavou. 

KDY: Sobota 18. července ve 21:00 hod.  

KDE: Sportovní areál (na parkovišti)   

HRAJE KAPELA AKCENT 

 
 

Orel Bořitov 
 
OREL BOŘITOV.  V neděli 14.6. se uskutečnily odložené střelby ze vzduchovek a zde 
jsou vítězové: 
holky - TEA  GULOVÁ, kluci - PATRIK DVOŘÁČEK, ženy - MARKÉTA LEHNERTOVÁ, 
a v mužské kategorii a také celkovým vítězem nástřelem 85 bodů se stal PETR KUČERA.  
V neděli 12.7. se uskuteční tradiční děkovná pouť do SLOUPU. Pěší poutníci vyrazí 
v 6.00 od MANGA. 
Také tradiční pouť na SVATÝ HOSTÝN se uskuteční 23.8.2020. 
Všem školákům přejeme pohodové prázdniny a pravidelné tréninky florbalu začneme 
koncem září.  
 
 

Kulturní komise 
 Kulturní komise zve všechny občany do letního kina Biograf LÁSKA na českou  
komedii 3BOBULE. Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) 
se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí 
odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.  Dále 
hrají Lukáš Langmajer, Marián Roden, Miroslav Táborský, Michal Isteník a další. 
Promítat se bude 17.7.2020 v 21 hod. U Mlýna ve sportovním areálu TJ Sokol Bořitov.  
Vstupné: dospělí 80,- Kč, mládež do 15 let 30,- Kč. 
 
Biograf LÁSKA je mobilní kino, film se promítá na klasické promítací plátno, hlediště je 
sestaveno z plastových židlí. 
Občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na vaši účast! 
 
 Kulturní komise připravuje na září 2. ročník KULIČKIÁDY, termín a místo bude 
upřesněno v dalším zpravodaji. 
 

 Kulturní komise přeje všem občanům klidné a pohodové léto, 
prázdniny a dovolenou plnou krásných zážitků. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červenci 2020 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 

 
Úmrtí 
Kupsa Antonín 
Ing. Venclů Milan 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červenec 2020 – srpen 2020 
(8 – 13 hod) 
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko, služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin. 

4.7. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové nám. 2345/12 602 882 007 

5.7. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

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

11.7. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

12.7. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

18.7. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 778 168 741 

19.7. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 

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

26.7. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
    

1.8. MDDr. Trubáčková  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

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

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

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

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

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

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

23.8. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

29.8. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

30.8. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

 
 

Inzerce 
 Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu 19. 7. a 16. 8. 2020 

ve 13,00 hodin na Hasičku.  
 

 

 ZEPO Bořitov, družstvo přijme pomocnou 
pracovní sílu do kuchyně na občasnou 
výpomoc, informace na tel. 730 656 220, 
602 213 850, e-mail: gastro-zepo@seznam.cz. 

 

                            

Lékárna Černá Hora 
bude mít od 29.6.2020 do 17.7.2020 uzavřeno z důvodu provedení nutných oprav interiéru 
a čerpání dovolené. Prosíme, zajistěte si své pravidelné léky včas a opět se na vaši 
návštěvu těšíme od 20.7.2020. 

 

www.tiskfiala.cz 


