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Oznámení obecního úřadu 
 V průběhu měsíce července budou pokračovat práce na plynofikaci obce. 

 O prázdninách bude zahájena oprava drátěného oplocení hřbitovní zdi. 
 

Oznámení školy 
Měsíc červen ve škole a ve školce:  

 V pátek 2.6. se konal třetí ročník „Atletické olympiády“, kterou pro děti ze ZŠ i MŠ připravila 
naše škola ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov. Na hřištích u sokolovny se sešlo téměř 80 dětí, 
které změřily své sportovní síly v jednotlivých disciplínách – sprintu, skoku z místa, 
vytrvalostním běhu, hodu a překážkové dráze. Rodiče si mohli s dětmi zazávodit ve 
společném slalomovém běhu. Také letos si našla na děti čas olympionička Michaela Hrubá, 
která předala medaile vítězům a zařídila velké překvapení pro všechny přítomné – 
vystoupení několikanásobného mistra světa v biketrialu Václava Koláře.  
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce, rozhodčím z řad maminek, 
tatínků a členů Sokola Bořitov,  OÚ Bořitov – Kulturní komisi za finanční příspěvek na 
občerstvení a TJ Sokol za zajištění  diplomů, medailí a pohárů. 

 V pondělí 5.6.  dodatečně oslavily děti MŠ  Den dětí v oblíbeném  Wikylandu. Děkujeme 
Kulturní komisi Bořitov za příspěvek na vstupné. 

 V pátek 9.6. se konala tradiční Olympiáda malotřídních škol ve vybíjené a malé kopané, 
kterou pořádá ZŠ v Ráječku. Naši reprezentanti letos v konkurenci 7 škol na stupně vítězů 
nedosáhli, ale patří jim poděkování za statečné výkony. Stejně jako Heleně Hangyové, Silvii 
Sehnalové a také Janu Svobodovi, kteří v rámci školní družiny děti připravovali. 

 V neděli 18.6. jsme se v místní sokolovně symbolicky rozloučili se školním rokem 
2016/2017. Všichni, kteří přišli, si užili vystoupení dětí z MŠ i ZŠ, školáci mezi sebe přivítali 
17 budoucích prvňáčků a všichni jsme se rozloučili s odcházejícími páťáky. 

 Středeční dopoledne 21.6. patřilo v ZŠ sportu. Zapojili jsme se do celostátní akce Českého 
olympijského výboru pod názvem „T-Mobile Olympijský běh“, jedné z mnoha aktivit, které 
se snaží o popularizaci sportu mezi dětmi.  

 Část posledního školního týdne před prázdninami strávily děti z celé ZŠ na výletě v Outdoor 
resortu Březová.  Prožily dva dny plné sportování, dobrodružství a zábavy. 

 Ve středu se předškoláci rozloučili se školkou tradičním „Spaním ve školce“. 

 V pátek 30. 6. dostaly děti ze ZŠ vysvědčení a začaly jim vytoužené prázdniny. 

 Provoz MŠ bude pokračovat do pátku 14. července. 

 Naši žáci 5. ročníku se zúčastnili celostátního testování MŠMT a ČŠI v předmětech Český 
jazyk, Anglický jazyk a kombinované výchovy (HV, TV, VV), které ukázalo, že jejich znalosti 
jsou na velice dobré úrovni.  Ve všech oblastech byli lepší než celostátní průměr. V ČJ 
dosáhli úspěšnosti 77% (celostátní průměr je 61%), v AJ  dokonce 92% (průměr 79%) a 
v kombinovaných výchovách 71% (průměr 66%). Blahopřeji k výbornému výsledku a děkuji 
především jejich třídní učitelce Mgr. Janě Opatřilové za přípravu žáků. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Tento školní rok byl posledním pracovním pro paní Danu Křížovou, naši dlouholetou školnici. 
Jménem všech dětí a zaměstnanců jí velice děkuji za obětavou a spolehlivou práci. Byla 
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dobrým duchem budovy školy, který tu bude mně osobně chybět. Všichni jí přejeme, aby si ve 
zdraví užila spoustu dalších let.  
 

Děkuji touto cestou také všem rodičům a příznivcům školy, kteří během školního roku 
pomáhali  formou finančních či materiálních příspěvků a za kolektiv zaměstnanců školky a 
školy přeji všem krásné léto!            Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

TJ Sokol Bořitov 
 

Zprávy z oddílu kopané 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
24. kolo  4.6. 2017  Olešnice – Bořitov 2:1 (2:1) branka: Fojt L. 
25. kolo  11.6. 2017  Bořitov – Ráječko 1: 5 (1:1) branka: Bárta V. 
26. kolo  17.6. 2017  Kunštát B – Bořitov 4:1 (2:0) branka: Fojt L. 
 

Celková tabulka II. třída muži (Sportika OP) 
 

1 Vysočany 26 18 6 2 86 : 38 60 

2 Olešnice 26 13 4 9 68 : 52 43 

3 Ráječko B 26 13 3 10 80 : 62 42 

4 Doubravice 26 12 4 10 47 : 52 40 

5 Sloup 26 11 6 9 52 : 51 39 

6 Olomučany 26 11 5 10 57 : 52 38 

7 Bořitov 26 11 5 10 52 : 47 38 

8 Adamov 26 12 2 12 56 : 60 38 

9 Boskovice B 26 10 7 9 61 : 57 37 

10 Letovice 26 9 6 11 52 : 51 33 

11 Lipůvka 26 10 3 13 48 : 57 33 

12 Šošůvka 26 9 5 12 69 : 79 32 

13 Kunštát B 26 10 2 14 52 : 68 32 

14 Kořenec 26 3 2 21 30 : 84 11 
 

Ve čtvrtek 15.6. 2017 jsme s chlapci, kteří se pravidelně zúčastňuji fotbalových tréninků, 
navštívili utkání Mistrovství Evropy v malém fotbale Česká republika – Bosna a Hercegovina. 
Utkání se hrálo na provizorně zbudovaném stadionu v Brně za Lužánkami a tým České 
republiky v utkání zvítězil 4:0. Chlapci byli uneseni z celkové atmosféry zápasu. Po utkání se 
setkali přímo s hráči, od kterých získali jejich podpisy. Za zmínku jistě stojí i informace, že 
členem reprezentace České republiky byl i trenér mužů Bořitova - David Bednář.  
 

Informace pro rodiče dětí 
I nadále probíhá nábor chlapců do fotbalového oddílu. Kdo z rodičů má zájem  
a chce chlapce přihlásit, tak může volat na tel. 602 576 538 – p. Alois Ťoupek.   
V pátek 30.6. 2017  budeme  na hřišti  U Váňových  po  krátkém  tréninku  
opékat párky. Sraz v 16:30 hod. 
 

Oddíl nohejbalu 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu uspořádal v sobotu 24.6.2017 na víceúčelovém hřišti u 
sokolovny první turnaj letošní sezony v nohejbale dvojic o „Pohár starosty TJ". Celkem 12 
hráčů se utkalo turnajovým způsobem každý s každým. Konečné pořadí: 
1. místo: Mareček Milan, Fojt Antonín/ Kafoněk Michal   
               - nastoupil za zraněného A. Fojta  4. místo: Málek Karel, Polák Josef 
2. místo: Málek Michal, Zouhar Petr   5. místo: Filouš Martin, Žáček Josef 
3. místo: Polák Martin, Škaroupka David   6. místo: Celý Petr, Petrák Lukáš 
 

Vítězům blahopřejeme a ostatním hráčům děkujeme za účast a předvedené výkony.  
Turnaj byl zakončen předáním pohárů a cen a společenským posezením. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo0cSVgd7UAhVD0xQKHUq2AWwQjRwIBw&url=http://zskom17.cz/cz_archiv_aktualit14-15.htm&psig=AFQjCNHmDxa8Zm6P8J1L8bn8MDeYPTcGUQ&ust=1498652329271861
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SDH Bořitov 
V úterý 30.5 provedla jednotka odčerpání vody po přívalovém dešti ze sklepa rodinného 

domu. Poté hasiči provedli kontrolu problematických míst v obci. 
 

V pátek 23.6 v 6:05 byla jednotka povolána k odstranění zlomeného topolu v areálu 
firmy Atomo Projekt. Jednotka provedla postupné rozřezání a odklizení stromu. 
 

Ve čtvrtek 29. 6. proběhlo na hasičce školení zásahové jednotky zaměřené na ošetření 
a péči o zraněné při autonehodách a jiných mimořádných událostech. Výcvik provedla lektorka 
ze Školícího a výcvikového zařízení pro profesionální hasiče v Brně.  
 

O víkendu 17.-18. 6. 2017 proběhlo na stadionu ASK Blansko krajské kolo hry Plamen 
a dorostu. V sobotu začali starší žáci cestu za obhajobou prvním místem ze závodu 
požárnické všestrannosti. Po té následovali další první místa v disciplínách štafeta CTIF, 
štafeta dvojic, štafeta 4 x 60m a v útoku CTIF. Jedinou méně povedenou disciplínou byl 
požární útok. Ten však nemohl již nic změnit na výsledku, že starší žáci SDH Bořitov po 
roce opět vybojovali POSTUP NA MISTROVSTVÍ ČR! 
Druhý den se na startovní dráhu postavili dorostenci. V kategorii mladších dorostenců jsme 
měli dva zástupce. Oba podali perfektní výkony. Pavel Karásek obsadil čtvrtou příčku a 
Patrik Fojt si z Blanska odvezl stříbrnou medaili. Nejlépe se v neděli vedlo Simoně 
Páralové, která si zaslouženě vybojovala POSTUP NA MISTROVSTVÍ ČR! Sbírku medailí 
ještě doplnili Jan Fojt a David Pospíšil v barvách dorostenců SDH Senetářov, kteří se 
také podívají na MČR! Mistrovství České republiky proběhne ve dnech 1. - 5.7. 2017 ve 
Zlíně. SDH Bořitov děkuje všem závodníkům za vzornou reprezentaci a přeje mnoho úspěchů 
postupujícím na republice. Poděkování patří také všem fanouškům, kteří celý víkend 
neúnavné podporovali naše hasiče. 
 

Výsledky soutěží, kterých se zúčastnili mladí hasiči v měsíci červnu: 

Datum, místo mladší starší 

  3.6. Rájec A 7. místo, B 19. místo, C 25. místo 1. místo 

  3.6. Šebetov 8. místo 7. místo 

10.6. Sudice 3. místo 1. místo 

24.6. Bukovina 6. místo 1. místo 

24.6. Senetářov 7. místo (přípravka 4. místo) 20. místo 
 

V uplynulém měsíci čekaly družstva mužů 2 soutěže v Bořitově a v Senetářově. A tým 
na domácí dráze skončil na 16. místě a v Senetářově svůj pokus bohužel nedokončil. B tým 
si vede podstatně lépe. Doma obsadil 7. místo a v Senetářově 12. místo. V červenci čeká 
muže okresní kolo v PS v Blansku a soutěže v Ostrově, Žďáru, Paměticích a Černovicích    

V červnu měli naši hasiči se starou technikou hodně na pilno. Hned první víkend se 
zúčastnili hned několika významných akcí. V sobotu 3.6. byl ve Svojanově celostátní sraz 
parních stříkaček, kde naši hasiči nechyběli. Zároveň probíhala v Brně na výstavišti výstava 
hasičské techniky PYROS, kam naši hasiči přijeli udělat ukázku s automobilem Praga Grand 
na Dětský den pro nejmenší návštěvníky. V neděli 4.6. jsme pak předváděli naši historickou 
techniku v Brně u nákupního centra Olympia v Modřicích. Další víkend v sobotu 10. 6. byli 
naši hasiči pozváni na oslavy založení sboru do Jabloňan, kde prováděli s naší technikou 
ukázky. V sobotu 17.6. jsme prováděli ukázky při  oslavách založení sboru hasičů v 
Olomučanech. Poslední sobotu v měsíci 24.6. naši hasiči předváděli automobil Praga Grand 
na výročí založení sboru hasičů v Žernovníku. 

 

Nadále probíhá odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Odběr bude prováděn vždy 
každou první středu v měsíci na hasičské zbrojnici. Individuální termín lze domluvit s p. Janem 
Fojtem na tel. 728 951 738. 

Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na 
facebooku SDH Bořitov 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červenci 2017 
Zouhar Karel   Krajní 353 
Skoupý Stanislav  Úzká 19 
Fojtová Libuše  Dolní Zádvoří 261 
Hřebíčková Ludmila  Podsedky 83 
Hejč Jiří   Úzká 151 
Štrofová Marie  Horní Zádvoří 266 
Štrofová Marie  Družstevní 347 
Grim Alois   Sokolská 88 
Šebková Věra  Úvoz 145 
Řídký Oldřich  Podsedky 192 
 

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

Narození v měsíci červnu 2017 
Tesař Dominik  Podsedky 191 
Kopecký Sebastián  Sokolská 91 
 

Úmrtí v měsíci červnu 2017 
Tomášek František  Podsedky 98 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - červenci 2017 (8 – 13 hod) 
 

  1.7. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic 516 452 808 

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

  5.7. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

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

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

  9.7. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997 

15.7. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

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

22.7. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

23.7. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

29.7. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 

30.7. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
 

Mimo výše uvedené je služba zajištěna  v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 
538 111 ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích  24 hodin. 
 

Orel Bořitov 
 Naši mladí florbalisté se zúčastnili závěrečného župního turnaje v Blansku. Po velkých 

bojích obsadilo družstvo A 2. místo a družstvo B 4. místo. V příštím roce plánujeme zapojení 
těchto hráčů do celorepublikové orelské ligy. 

 Jednota Orel Bořitov přeje všem krásné prožití prázdnin a dovolené. 
 

 Bořitovská pouť k Bolestné Matce Boží do Sloupu se uskuteční v neděli 9.7 2017. 
Pěší poutníci vyjdou v 6,00 hod z Bořitova (most pod kostelem). Autobus vyjede v 6,45 
hod ze zastávky MANGO, pak Černá Hora a Jestřebí. Mše sv. ve Sloupu: 7,30 hod a 
Poutní mše sv. v 10,30 hod. Pojďme poděkovat Matce Boží za její ochranu.  

 

Klub důchodců 
Klub důchodců Bořitov pořádá  týdenní pobyt v Krkonoších -  Jánských lázních. Odjezd 

autobusu je v pátek 7. července v 7,40 hod od Manga. 


