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Oznámení obecního úřadu 
 Provozovatel TKR p. Hošek oznamuje občanům, že v důsledku změn je nutné opětné 

naladění televizních kanálů ČT:D, ČT sport a německých programů. 

 Pokračování opravy plynofikace obce není ze strany investora termínově dosud 
upřesněno. Obec není prozatím informována o průběhu  prací zbývajících etap. 

 

Nejlepší sportovec obce Bořitov 2017 
Rada obce na svém jednání dne 19.3.2018 provedla vyhodnocení ankety o 

nejlepšího sportovce obce Bořitov v roce 2017. Do ankety bylo nominováno 9 sportovců. 
 Po vyhodnocení výsledků se na prvním místě umístil Patrik Fojt, nominovaný SDH 

Bořitov i TJ Sokol Bořitov, který dosáhl kolektivní úspěchy na mistrovství ČR hry Plamen v 
kategorii starších žáků a hraje krajskou soutěž I. třídy krajské soutěže starších žáků za  FK 
Rájec – Jestřebí. V anketě fotbalista okresu Blansko za rok 2017 se umístil v kategorii žáků 
na 3. místě. 

Na druhém místě se umístil Karel Modrák, který hraje tenisovou divizi (třetí 
nejvyšší soutěž v republice) za TJ Slovan Moravská Třebová. V republikovém žebříčku se 
umístil v roce 2017 na 120. místě, ve východočeském kraji se umístil na 9. místě. 

Na třetím místě se umístila Simona Páralová, jenž úspěšně reprezentovala SDH 
Bořitov na Mistrovství ČR hry Plamen starších žáků. 

Slavnostní vyhodnocení ankety proběhlo 9.4.2018 na obecním úřadě. První tři 
vyhodnocení sportovci byli oceněni poháry a dárkovými balíčky.  
 

100. výročí ukončení I. světové války 
Při příležitosti 100. výročí ukončení I. světové války plánuje Černá Hora uskutečnit 

vzpomínkovou výstavu. Obracíme se proto na občany, zda by zapůjčili různé dokumenty 
z tohoto období. Mohou to být dopisy z fronty, pohlednice, fotografie nebo různé předměty 
připomínající tuto dobu. Vojáci např. posílali dopisy ze zajetí, z cesty legionářů okolo světa 
nebo přes Suezský průplav. Mohou to být i vyznamenání nebo jiné drobnosti. 
Stačí zapůjčit kopie, které můžete přinést na Obecní úřad Bořitov. Děkujeme. 
 
 

Oznámení školy 
Měsíc duben v ZŠ a MŠ Bořitov  
Škola: 

 Začátkem dubna se konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019, ke kterému  přišlo  
22 budoucích školáků. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 20 z nich a celkový počet 
žáků v naší škole se tak v příštím školním roce zvýší, bude ji navštěvovat  85 dětí.  

 Žáci 3. - 5. ročníku si 11. dubna užili návštěvu Požární stanice Blansko, kterou jim 
zprostředkoval pan Petr Kolínek. V rámci preventivního programu pro děti základních 
škol „Dráček  Hasík“ se zde seznámily s provozem stanice a jejím vybavením i s tím, co 
všechno patří do  náročné náplně  práce hasičů.  
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Školka:  

 S příchodem prvních jarních teplých dnů přijelo za dětmi divadélko Úsměv s pohádkou 
zaměřenou na bezpečnost dětí na silnici „Kašpárkovy dopravní značky“. 

 Během měsíce dubna podnikly děti výpravu do probouzející se přírody. Na cestě vnímaly  
její krásu a rozmanitost, ale také si uvědomovaly nutnost péče o ni sběrem drobných 
odpadků. 

 Na konci měsíce proběhlo ve školce hravé dopoledne se soutěžemi „Čarodějnické 
rojení“. 
 

Další informace: 
Jarní sběr papíru - poděkování 
V termínu od 11. - 13. dubna jsme organizovali sběr odpadového papíru a hliníku, který měl 
pro nás tentokrát nečekaný úspěch. Nasbíralo se 6 380  kg  papíru a 111 kg hliníku a škola 
tak získá celkem 11 400,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří se do sběru v tak velké míře zapojili.  Finanční částku  rozdělíme mezi 
školku a školu a použijeme jako příspěvek na výlety, odměny při sportovních soutěžích a 
dalších akcích.  Příští sběr bychom chtěli uskutečnit během října. 
 
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 
se koná ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 v jídelně ZŠ Bořitov. Podrobnosti najdete 
na webu školy – www.zs.boritov.cz. 
 
Atletická olympiáda 2018 
S předstihem zveme  na tuto již tradiční  sportovní akci, kterou pořádá ZŠ a MŠ Bořitov ve 
spolupráci s  TJ Sokol Bořitov. Uskuteční se v pátek 1. června na hřišti u sokolovny, 
prezentace od 16:30.  Podrobnosti budou uvedeny na webu školy. 
 
 

Orel Bořitov 
 V sobotu 7.4. odehráli naši malí florbalisté poslední ligový turnaj v LETOVICÍCH  a po 

velkém boji s týmem ŘEČKOVIC se nám podařilo remizovat. O týden později 14.4. 
uspořádala naše župa turnaj ve škole v RÁJCI pro ročníky 2006 a mladší a zde naši hráči 
v konkurenci šesti týmů získali PRVNÍ MÍSTO. 

 

 V neděli 8.4. se uskutečnily již tradiční a velmi prestižní střelby ze vzduchovek.  
 

Muži: 1. MARTIN SEDLÁČEK  Ženy: 1. EVA ŠKAROUPKOVÁ 
2. MARTIN DOLEŽEL   2. DÁŠA JELÍNKOVÁ 
3. ZDENĚK ŠKAROUPKA   3. MICHAELA HAVLÍKOVÁ 
 

Chlapci: 1. FILIP PACHLOPNÍK  Dívky: 1. KRYSTÝNA KUČEROVÁ 
2. ONDŘEJ KUPSA   2. ANETA KUČEROVÁ 
3. FILIP DOLEŽEL    3. AMÁLIE SVOBODOVÁ 
 

Absolutním vítězem se stal nástřelem 85 bodů MARTIN SEDLÁČEK. 
 

 Naši malí divadelníci  pro VÁS připravují hru „CO TAKHLE SVATBA, PRINCI ???“ Její 
premiéra je plánovaná na neděli 27.5. v 15.30 hod na Orlovně. 

 

 MÁ BOŘITOV TALENT???  
Připravujeme soutěž pro všechny,  kteří něco umí: zpěv, hra na nástroje, sport či jiná 
dovednost a chtějí to ukázat  ostatním. Tuto akci plánujeme na neděli 24.6. na dvoře 
ORLOVNY. Přemýšlejte, trénujte a dejte vědět. 
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TJ Sokol Bořitov 
TJ Sokol Bořitov zve na 

Silniční cyklistické závody „O mistra Bořitova“. 
50. ročník silničního cyklistického závodu se uskuteční 

v neděli 13. května 2018. 
 
 

Program závodů: prezentace závodníků je od 9,30 hod u Obecního úřadu Bořitov, 
zahájení závodů je v 10 hod a závodit se začíná od nejmladší  kategorie. 

 
Závodí se v kategoriích:   Délka závodu:  Rok narození: 

  1. odrážedla      50 m    2016 

  2. odrážedla chlapci     50 m    2015 

  3. odrážedla dívky      50 m    2015  

  4. odrážedla chlapci     50 m    2014   

  5. odrážedla dívky      50 m    2014 

  6. odrážedla chlapci     50 m    2013  

  7. odrážedla dívky      50 m    2013 

  8. kola dívky    100 m    2013 

  9. kola chlapci    100 m    2013 

10. kola dívky    200 m    2011-2012 

11. kola chlapci    200 m    2011-2012 

12. kola dívky    300 m    2009-2010 

13. kola chlapci    300 m    2009-2010 

14. kola dívky    500 m    2007-2008 

15. kola chlapci    500 m    2007-2008 

16. kola 1 okruh chlapci       1300 m   2004-2006    

17. kola 1 okruh  dívky   1300 m   2004-2006  

18. kola dorost (dívky, chlapci)  2 a 3 okruhy    2001-2003 

19. kola muži     5 okruhů                 od r. 2000 

 
 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny v jednotlivých kategoriích dle počtu přihlášených 
závodníků. Závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven sportovní přilbou. 
 
V případě mimořádně nepříznivého počasí se konání závodů přesouvá na stejnou 
dobu na další neděli 20.5.2018, tato změna by byla oznámena obecním rozhlasem. 
 
Pro závodníky je připraveno občerstvení - nápoje a dárky, vítězové na 1. až 
3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny.  
 

Pořadatelé se obrací na občany bydlící v ulicích „na okruhu kolem Bořitova", 
zejména v ulici Podsedky, aby v neděli od 10 - 13 hod, kdy budou probíhat 
závody, omezili parkování svých vozidel na ulici. Děkujeme. 
 
Zveme všechny sportovce a zvláště děti a mládež, přijďte si zazávodit .  
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Zprávy z oddílu kopané 
Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

16. kolo Ne 8.4. 2018 
Sloup – Bořitov 1:3 (1:1) 
branky: Fojt L. 2x, Vorlický J. 

17. kolo Ne 15.4. 2018 
Bořitov – Olomučany 1:1 (0:1) 
branka: Fojt L. 

18. kolo Ne 22.4. 2018 
Skalice – Bořitov 3:9 (1:4) 
branky: Fojt L. 4x, Bednář D., Vorlický J., 
Vorlický M., Žid T., Majer L. 

 

 

Další utkání II. třída muži (Sportika OP) 
 

19. kolo Ne 29.4.2018, 16:30 hod 
Bořitov - Doubravice 

20. kolo So 5.5.2018,   16:30 hod 
Rudice - Bořitov 

15. kolo Út 8.5.2018, 16:30 hod 
Bořitov – Boskovice B 

21. kolo Ne 13.5.2018, 16:30 hod 
Bořitov - Letovice 

22. kolo Ne 20.5.2018, 16:30 hod 
Lipůvka - Bořitov 

23. kolo Ne 27.5.2018, 16:30 hod 
Bořitov - Olešnice 

 

I N F O R M A C E 
V pátek 27.4. 2018 od 21:00 hod pořádá oddíl kopané TJ Sokol Bořitov 

 „Pouťovou“ taneční zábavu. Hraje kapela Akcent. 

 
Poděkování Mysliveckému sdružení Obora 
V sobotu 14. dubna 2018 místní myslivci zalesnili vrchol Velkého Chlumu bukovými 
sazenicemi. Jako vždy odvedli perfektní práci, sešli se v hojném počtu a úkoly zvládli 
s úsměvem, za což jim patří velké poděkování.                        Vít Koudelka, lesní hospodář 
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SDH Bořitov 
 Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na tradiční SOUSEDSKÉ POUŤOVÉ 

POSEZENÍ, které proběhne v sobotu 28. dubna od 15 hod. Od 18 hod zpříjemní posezení 
skupina TRIO KENT. O dva dny později, 30. dubna se na hasičku od 18 hod SLÉTNOU 
ČARODĚJNICE. Na obou akcích bude připraveno bohaté občerstvení a pochutiny z 
udírny. Akce se uskuteční na hasičské zahradě, v případě nepříznivého počasí v sále 
hasičské zbrojnice. Srdečně Vás zvou bořitovští hasiči. 

 V měsíci dubnu vyrazili dorostenci na dva závody v běhu na 100 m překážek do Jablonce 
nad Nisou a do Pardubic. Na obou závodech hájili naše barvy: Klára Beranová, Simona 
Páralová, Pavel Karásek, Patrik Fojt a Martin Kučera. Výsledky budou doplněny na 
webových stránkách  SDH. 

 Ve dnech 20. - 21. dubna proběhl v Pasohlávkách výcvik jednotek OOB. Letošním 
tématem byly povodně. Hasiči si vyzkoušeli stavbu hrází, práci s různými typy čerpadel, 
záchranu tonoucí osoby a spoustu dalších činností. 

 V dubnu proběhlo vyhodnocení ankety Sportovec obce Bořitov, kterou v letošním ročníku 
ovládli hasiči. První místo obsadil Patrik Fojt a bronzovou příčku získala Simona 
Páralová. Dále byli za SDH nominováni Pavel Karásek a Martin Kučera. SDH Bořitov 
děkuje sportovcům za vzornou reprezentaci a výborné výsledky. 

 V měsíci květnu se naplno začnou soutěže pro všechny naše kategorie. Mladí hasiči 
vyrazí na závod okresní ligy do Vavřince (5.5.), dorostenci zamíří do Velkých Opatovic 
(1.5.). Společně čeká naši mládež okresní kolo hry Plamen ve Velkých Opatovicích (19.-
20.5.). Muži vyrazí na okrskové kolo do Ráječka (5.5.) a na Žernovník (20.5.), kde 
proběhne první závod VCB.  

 Více informací najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a facebooku SDH Bořitov. 
 

Klub důchodců 
 Klub důchodců Bořitov pořádá půldenní zájezd do zahradnictví v Modřicích. Na 

zpáteční cestě se zastavíme v Globusu a na večeři v Dolní Lhotě. Odjezd autobusu  je 
ve středu 2. května ve 12 hodin od Manga. Je ještě několik volných míst, zájemci přihlaste 
se u svých úsekových důvěrníků. 

 

 Dále připomínáme účastníkům zájezdu  Budapešť  - Szentendre – Ostřihom ve dnech 
12. - 13. 5. 2018, že odjezd autobusu je v 5 hodin od Manga. 

 

 Do Mahenova divadla na činohru Bůh masakru, která se hraje v úterý 15.5.2018, je 
odjezd autobusu od Manga v 18 hodin. 

 

 Celodenní zájezd  Hodonín - Prušánky a Bořetice se uskuteční v úterý 29. května a ve 
středu 30. května vždy s odjezdem v 7 hodin od Manga.  

 

Kulturní komise 
Kulturní komise pořádá v sobotu 5. května 2018 zájezd do termálních lázní Györ 

v Maďarsku. Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena zájezdu je 
450,- Kč na dospělou osobu, 350,- Kč za děti a studenty do 16 let. V ceně je zahrnuto 
celodenní vstupné a doprava. Pokud si budete chtít koupit občerstvení, musíte mít s sebou 
vlastní forinty nebo eura. Je ještě několik volných míst, zájemci přihlaste se na obecním 
úřadě. 

 

V sobotu 12. května 2018 se koná zájezd do DRFG Arény v Brně na muzikál 
SHREK. Začátek je ve 14,00 hodin, odjezd autobusu ve 12,30 hod od OÚ Bořitov. 

 

Dále pořádáme v sobotu 2. června 2018 zájezd do Zoologické zahrady do Prahy. 
Odjezd autobusu je v 7 hodin od Obecního úřadu Bořitov. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci květnu 2018 
Kopřivová Růžena  Příční 37 
Černý Arnošt   Horní Zádvoří 224 
Hrazděrová Zdenka  Sokolská 79 
Odehnal Vladimír  Loužky 199 
Skácelová Alena  Nová čtvrť 283 
Konečná Marie  Pod Kostelem 274 
Odehnal Jiří   Podsedky 173 
Boudníková Marie  Pod Chocholí 316 
Brabcová Marie  Družstevní 297 
Švábová Zdeňka  nám. U Václava 38 
Kovářová Libuše  Sokolská 74 
Meixner Vladimír  K Vodárně 377 
 

Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození v měsíci dubnu: 
Herman Jakub  Úvoz 325 
 

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

  1.5. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

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

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

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

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

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

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

20.5. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic 516 452 808 

26.5. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

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

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 20,00 hodin. 
 

Knihovna Bořitov 
Vedoucí knihovny oznamuje, že ve čtvrtek 26.4.2018 bude knihovna uzavřena, místo toho 
bude otevřena v úterý 1.5.2018 v době od 13 – 19 hod. 
 

Sbírka peří 
se koná ve dnech 14.-18. května 2018  v Informačním centru města Rájec-Jestřebí (budova 
knihovny, Komenského 620).  PO, St 7-17 hod, ČT 7-15 hod, PÁ 7-13,30 hod. Sběr se týká 
starých péřových polštářů, dek, prošívaných dek, ale i péřových bund a spacáků. 
 
Inzerce: 
Starosta městyse Lysice vyhlašuje výběrové řízení na funkci Pracovník údržby. Více na 
www.lysice.cz nebo tel. 516 472 210. Přihlášku se životopisem je nutné podat nejpozději do 
10.5.2018. 

http://www.lysice.cz/

