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Oznámení obecního úřadu 
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 

16. září 2019 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 

 V polovině července byly zahájeny práce na stavbě „IS 12 RD K Vodárně“. V současné 
době je zbudován objekt kanalizace, vodovodní řád, do konce měsíce srpna by měly být 
hotové všechny přípojky vody a kanalizace. Jsou provedeny terénní úpravy na stavbu 
chodníku a v druhé polovině září budou zahájeny práce na objektu komunikace tak, aby 
v polovině října mohl být položen asfaltový povrch. 

 V pátek 23.8.2019 proběhla předávka staveniště budovy technického zázemí na náměstí 
a práce by měly započít 2.9.2019. Zde došlo bohužel ke zdržení zahájení prací z důvodu 
nevydaného společného územního a stavebního povolení. Z tohoto důvodu bude termín 
dokončení stavby posunut pravděpodobně na konec dubna 2020. 

 Stavba „Chodník Loužky“ je před dokončením, zbývají pouze dokončovací práce na 
vyasfaltování spár a drobné dokončovací práce, termín dokončení bude dodržen. 

 V pondělí 26.8.2019 budou zahájeny práce na rekonstrukci objektu prodejny Mango. 
V první fázi bude provedena výměna oken, výkladu a dveří. Prodej bude i při rekonstrukci 
zachován, prosíme občany o pochopení v případě drobných omezení, která mohou při 
opravě budovy vzniknout. 

 OÚ informuje občany, že ve XII. ročníku soutěže o „Nejlépe opravenou památku 
Jihomoravského kraje v roce 2018“ obsadil náš kostel sv. Jiří v kategorii díla výtvarného 
umění 3.- 6. místo. Cenu obdržel za restaurování soch sv. Cyrila a Metoděje, kamenného 
reliéfu nad hlavním vstupem, kamenných ostění stěn na věži a kamenných románských 
oken ve zvonovém patře. Všechny kamenné prvky byly očištěny, byla na nich provedena 
biosanace a lokální vytmelení a následně provedeny barevné retuše. Práce provedl MgA. 
Josef Petr. Jsme rádi, že se naše obec na  touto významném úspěchu podílela finanční 
podporou. 

 

 
 
 
Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov 
Prázdniny rychle uběhly a nový školní rok 2019/2020 je tu. Ve škole i ve školce začínáme 
v pondělí 2. září.   
 
Mateřská škola 
začíná tento den již plným provozem od 6:00 – 16:00.  
Školku bude letos navštěvovat 47 dětí, z toho 17 nově přijatých. Byly přijaty všechny 
přihlášené  děti s trvalým bydlištěm v Bořitově  a 4 děti z okolních obcí. 
Na čtvrtek 5.9. v 15:00 zveme všechny rodiče školkových dětí na společnou informativní 
schůzku spojenou se  „Zábavným odpolednem“. 
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Základní škola 
Slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců obce a rodičů prvňáčků proběhne v 8:00 
v tělocvičně (1. ročník) a ve třídách (2. - 5. ročník).   
Školní družina bude tento den v provozu od 9:00 – 16:00 pro žáky 1. - 3. ročníku, obědy 
budou vydávány až od úterý.  Přihlášky do družiny i ke stravování dostanou děti v pondělí 
2. 9.  
Tento školní rok nás bude v Základní škole opět o něco více -  91 dětí (z toho 22 prvňáčků), 
což je o 8 více než minulý školní rok. Výuka bude probíhat v pěti samostatných třídách. 
Více informací k provozu školky, školy i družiny najdete na www.zs.boritov.cz  
 
A co se dělo o prázdninách? 

Ve škole byl řešen dlouhodobý problém s vlhkostí sklepních prostor a kotelny, kde probíhaly 
sanační práce. Do sklepa a také nářaďovny vedle tělocvičny byl zabudován axiální ventilátor 
k řízenému odvětrávání, který zajišťuje cirkulaci vzduchu v těchto prostorách. Výsledkem je 
výrazné zlepšení a ozdravění ovzduší v celé škole.  

Všechny učebny postupně vybavujeme moderní technikou. K novému školnímu roku jsou 
již ve všech třídách interaktivní tabule. Po letošní zimě byla v havarijním stavu venkovní 
dlažba hlavního vchodu do školy, která bude nahrazena novým povrchem – kamenným 
kobercem. 

 

Ve školce začala kompletní rekonstrukce plotu v přední části zahrady MŠ, včetně výměny 
zvětralých základů z šamotových tvárnic.  Na podzim bude pokračovat výměna pletiva, které 
na nový plot v přední části bezprostředně navazuje.  

Také třídy ve školce procházejí modernizací. Minulé léto byly vybaveny novým nábytkem a 
letos byla do 1. třídy nainstalována interaktivní tabule, která umožní zpestřit práci s dětmi. 
 
Těšíme se na všechny děti, zejména naše nováčky a společné chvíle, které v novém 
školním roce strávíme.  

Za kolektiv školy Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

 
 

SDH Bořitov 
Během letních prázdnin byla jednotka vyslána operačním střediskem HZS k těmto 
událostem: 

- Technická pomoc, Jedovnice: likvidace následků deště, pytlování pytlů s pískem 
- Požár, Černá Hora: požár osobního automobilu a pole naproti benzince  
- Požár, Bořitov: požár nesklizeného pole u silnice I/43 
- Dále hasiči likvidovali nebezpečný hmyz v nemovitostech na ulicích Rolínkova, Loužky 

a Chlumská a čistili ucpaný svod u školy.  
 
První prázdninový víkend proběhlo ve Svitavách Mistrovství ČR dorostu. První den 

se do bojů zapojila dorostenka Simona Páralová, která i přes zranění vybojovala krásné 
čtvrté místo. Velkou porci smůly si bohužel vybralo družstvo dorostenců. Všechny disciplíny 
byly poznamenány zraněním nebo smolnými chybami. V celkovém součtu dorostenci si ze 
Svitav odvezli desáté místo. Děkujeme všem závodníkům za další stopu na republikovém 
klání. Velké poděkování patří i všem fanouškům, kteří celé Mistrovství podporovali 
závodníky. 

http://www.zs.boritov.cz/
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V srpnu skončil letošní ročník seriálu Český pohár v běhu na 100 m překážek. Po 
závodech v Praze, Třebíči, Ostravě, Bludově a Kamenci u Poličky jsou výsledky našich 
závodníků následující: 
 - stř. dorostenka Simona Páralová: 6. místo 
 - stř. dorostenec Patrik Fojt: 6. místo 

- stř. dorostenec Pavel Karásek: 13. místo 
 - st. dorostenec Martin Kučera: 6. místo 

- muži: Filip Páral: 8. místo 
 

Martin Kučera se svými výsledky kvalifikoval na Mistrovství ČR v požárním sportu 
dospělých. Výběrům jihomoravského kraje budou pomáhat naši zástupci: Simona Páralová 
(SDH Žernovník), Petr Kolínek (HZS JmK) a Filip Páral (SDH Mistřín). Mistrovství ČR 
proběhne v letošním roce  poslední víkend v srpnu na stadionu v Ústí nad Labem. 

 

I v letošním roce si vedoucí mládeže připravili pro své svěřence Hasičský víkend, 
který letos provázela hra  „Putování za dinosaury“. První den vyrazili mladí hasiči do 
Vyškova, kde navštívili ZOO-park a DINO-park. Druhý den navštívili v Olešnici muzeum 
veteránů a strašidel. Tuto akci podpořila dotace z MŠMT.  

 
Připomínáme všem mladým hasičům, že tréninky mládeže probíhají každé pondělí a 

pátek od 16:30. 
 

Do postupových soutěží, se v letošním roce zapojili také muži. Okresní kolo ovládli 
naši muži suverénně, když s vítězstvím ve všech disciplínách si zajistili postup do krajského 
kola. Zde už to taková paráda nebyla. I přes vítězství Filipa Párala v běhu na 100 m překážek 
nám ostatní disciplíny nevyšly dle našich představ a skončili jsme na 3. místě. 
 

Do finále se pomalu, ale jistě dostává seriál hasičských soutěží Velká cena 
Blanenska. Naše týmy se o prázdninách vedly následovně: 

 
 

soutěž ženy muži A muži B 

  6.7. - Žďár 18,65 - 6. místo 17,82 - 6. místo - 

14.7. - V. Opatovice 19,09 - 5. místo 18,93 - 11. místo 19,62 - 14. místo 

21.7. - Pamětice 20,48 - 8. místo 19,60 - 10. místo 20,77 - 19. místo 

28.7. - Černovice 17,58 - 2. místo 16,73 - 2. místo 23,29 - 24. místo 

11.8. - Němčice 21,22 - 10. místo 17,55 - 4. místo 19,60 - 16. místo 

18.8 - Rudice 18,63 - 8. místo 16,79 - 2. místo 18,87 - 15. místo 

25.8 - Sychotín 18,79 - 9. místo 19,77 - 19. místo NP 
  

 

Před posledními dvěma závody patří našim ženám 9. místo se 42 body, mužům B 28. místo 
za 26 bodů a nejlépe si vede áčko, které se 141 body dělí o 4. místo   
 

Předposlední prázdninový víkend se hasičský kuchařský tým pod vedením Jiřího 
Horta zúčastnil 1. ročníku Bořitovského gulášfestu. Celodenní úsilí a kuchařské umění 
vyneslo hasičský guláš na první místo.    
 

V září se na bořitovské dráze uskuteční dvě soutěže v požárním sportu. V 
sobotu 14.9 od 10 hod poměří síly dorostenky, dorostenci, ženy a muži v běhu na 100 
metrů překážek.  

Ve čtvrtek 26.9. se na naší dráze utkají denní zaměstnanci HZS z celé ČR. Na obou 
soutěžích bude připraveno bohaté občerstvení a jste srdečně zváni. 

http://www.boritov.cz/zpravy/zprava.html?id=9801
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MUDr. Marie Ryzí - 23.8. - 6.9.2019 - dovolená 

Ve dnech 23.8.-6.9.2019 čerpá MUDr. Marie Ryzí v ordinaci PLDD dovolenou. Zastupovat 
bude MUDr. Miriam Mokrošová na dětském středisku v Lysicích, Komenského 429 v 
pondělí 26.8. a 2.9.2019 od 13 do 14,30 hodin, ostatní dny od 8 do 9,30 hodin. Návštěvu u 
novorozence domlouvejte prosím na tel. č. 516 472 132. 

 

 

 

 

TJ Sokol Bořitov 

Rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny ve cvičebním roce 2019/2020    

Cvičení všech složek začíná od 1. říjnového týdne (od pondělí 30.09.2019). 
 

Po skončení kulturních zářijových akcích v sokolovně bude v závěru září proveden 
generální úklid tělocvičny, zejména podlah a nářadí tak, aby i v letošním cvičebním roce 
bylo prostředí pro  cvičení čisté, bezpečné a odpovídalo současným požadavkům. Obracíme 
se na všechny cvičící a také rodiče cvičících dětí, aby si zajistili odpovídající obuv do 
tělocvičny, podmínkou pro udržení  kvality renovovaného lakovaného povrchu podlahy je 
nutnost přezouvání na cvičení. Nejvhodnější obuv jsou tenisky „sálovky“, pro děti - dívky 
cvičky „jarmilky“. 
 
1. děti od 2 - 6 let   pondělí 16,30 - 17,45 hod 
oblíbené cvičení dětí, pod vedením cvičitelky a dohledu svých rodičů si děti procvičují 
obratnost, pohyblivost, pohybovou koordinaci 
cvičitelka: Marečková Šárka 
 
2. žáci od 6 - 13 let   úterý 16,15 - 17,30 hod 
cvičení zaměřené na pohybovou všestrannost, obratnost, fyzickou kondici, cvičení na 
nářadí, sportovní a míčové hry. Pestrý program cvičení je vhodný pro všechny chlapce, je i 
vhodným doplňkem pro specializované mladé sportovce ve florbalu, plavání či dalších 
sportech 
cvičitelé: Honza Svoboda, Kuba Machorek   

 
 
 
 
 
Sběr šatstva – Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou 

 

Oblastní charita Blansko oznamuje, že bude ve středu 11. září 2019 
vybírat použité oblečení, nádobí, látky a další věci. 

 

Kde: Pěkná modrá,  Doubravice nad Svitavou, Soukopovo nám.  91 
 

Kdy: 8 – 18 hodin 
 

Děkujeme všem, kdo nám věci darují. 
 

Mgr. Miroslav Doležel, vedoucí úseku podpory a pomoci OCH Blansko. 
 

http://www.boritov.cz/zpravy/zprava.html?id=9801
http://www.boritov.cz/zpravy/zprava.html?id=9801
https://blansko.charita.cz/res/archive/004/000613.jpg?seek=1305535403
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3. žačky od 6 - 13 let  středa 16,15 - 17,45 hod 
cvičení je zaměřeno na pohybovou koordinaci, obratnost, fyzickou kondici, posilování 
s cílem zpevnění postavy a správné držení těla, základy aerobiku, míčové hry, cvičení na 
sportovním nářadí a s náčiním - stuhy, kužely, obruče. Cvičí se ve 2-3 družstvech, mladší a 
starší žačky. 
cvičitelky: Ing. Matoušková L., Ťoupková Lenka, PhDr Hlavatá Šárka 
 
4. kondiční cvičení ženy  středa  18,00 - 19,30 hod 
zdravotně-kondiční cvičení zaměřené na posílení svalů, zlepšení pohyblivosti kloubů, 
zpevňování postavy. Cvičení s využitím osvědčených metod power-joga, kalanetika, pilates, 
základní aerobik, posilování a strečink, přispívá nejen ke zlepšení fyzické kondice ale i 
psychické pohody. 
cvičitelka: Ing. Matoušková L. 
 
5. aerobik    úterý, čtvrtek 19,30 - 20,45 hod 
stepaerobik (úterý), kondiční aerobik (čtvrtek). Posilování, protahovací cviky, strečink pro 
zvýšení fyzické kondici, zpevňování a tvarování postavy. 
cvičitelka: Petráková Marie 
 
6. badminton   středa 19,30 - 21,00 hod 
vedoucí:  Jana Nováková 
 
7. stolní tenis muži  pondělí, pátek 18,00 - 20,00 hod + (sobota-zápasy) 

žactvo pondělí 14,15 - 16,00 hod 
vedoucí:  Ing. Jiří Kovář, Jiří Kovář st. 
 
8. fotbal - zimní treninky v tělocvičně  
muži     úterý, čtvrtek 18,00 - 19,15 hod 
žáci     čtvrtek 16,30 - 17,45 hod 
vedoucí: Alois Ťoupek, Ing.Tomáš Žid  
 
9. volejbal    neděle    16,00 - 18,00 hod 
vedoucí: Petr Odehnal 
  
ZVEME  SRDEČNĚ VŠECHNY  ZÁJEMCE O CVIČENÍ. 
 
 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Slavnostní otevření nového sportovního areálu  

Dne 27.7 2019 se na hřišti u Váňových uskutečnila oslava 45. výročí založení oddílu kopané. 
Při této příležitosti také proběhlo slavnostní otevření a „pokřtění“ nového fotbalového hřiště 
a zázemí pro sportovce.  

Události se zúčastnilo několik významných bořitovských, ale i českých osobností. Celá akce 
byla zahájena slavnostním aktem, kdy starosta obce Bořitov Antonín Fojt spolu s 
místostarostou a hlavním garantem přestavby Aloisem Ťoupkem, místopředsedou FAČR 
Zdeňkem Zlámalem, olympioničkou Šárkou Kašpárkovou a úspěšnou bořitovskou 
výškařkou Michaelou Hrubou slavnostně zahájili provoz zrekonstruovaného areálu a 
„pokřtili“ nové hřiště šampaňským. 
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Po proslovech Antonína Fojta a Zdeňka Zlámala nastoupil na nové hřiště jako první 
bořitovský výběr starých pánů, aby změřil síly s Bolkovou jedenáctkou. Bořitovští veteráni 
předvedli solidní výkon a s týmem plným sportovních legend uhráli remízu 4:4, rozhodnout 
tak musely penalty. Ty nakonec dopadly lépe pro Bolkův výběr. 

Po tomto utkání následovaly cvičné tréninky a zápasy našich přípravek, které se utkaly s 
týmy Žijeme hrou. 

Posledním zápasem na programu bylo utkání 
mužů Bořitova a Černé Hory. Bořitov, 
účastník okresní třídy mužů, odehrál dva 
sympatické poločasy, herně vyrovnané s 
Černou Horou, která již několik let působí v I.B 
třídě Jihomoravského kraje. Rozdílem však 
byla kvalita v zakončování, kde byla Černá 
Hora efektivnější, nakonec zvítězila 4:0. 

Po ukončení všech sportovních utkáních pak 
následoval doprovodný kulturní program na 
parkovišti, kde vystoupil šikovný mladičký 
hráč na elektrickou kytaru Ríša Dobiášek. 
Poté k poslechu a tanci zahrála hudební 
skupina K-Band.  

Akci lze hodnotit jako vydařenou, předpověď 
počasí, jež slibovala celodenní déšť, se 
nakonec nevyplnila a pršelo jen krátce po 
poledni. Poté se situace zlepšila a až do 
konce akce ve 23 hodin panovalo příjemné 
počasí.  

Návštěvníci měli možnost ochutnat 
speciality na grilu, které si pro ně připravili 
bořitovští hasiči. Dále byl v nabídce srnčí 
a hovězí guláš a k němu vychlazené pivo 
či limonáda ve stánku na parkovišti i na 
baru uvnitř budovy.  

Akce se zúčastnilo přibližně 250 
návštěvníků. Po tomto slavnostním 
otevření bude areál k dispozici bořitovské 
veřejnosti. Věříme, že bude, společně s 
budovou se zázemím, dobře sloužit svým 
účelům a stane se novým střediskem 
kulturního, společenského a sportovního 
života v Bořitově. 

Fotbalová sezona 2019/2020 začíná již v 
srpnu a my se těšíme na příjemné chvilky 
strávené s vámi v tomto novém moderním 
areálu. 

 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem organizátorům a účastníkům akce, zejména obci 
Bořitov, SDH Bořitov a všem ostatním dobrovolníkům, kteří se zasloužili o její hladký průběh. 
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Rozlosování   MUŽI 
II. třída (Okresní přebor Penalty)- Podzim 2019 

 

2. kolo Ne 11.8. 2019, 17:00 hod. 
Olomučany - Bořitov 

3. kolo Pá 16.8. 2019, 18:00 hod. 
Bořitov – Olešnice 

4. kolo Ne 25.8. 2019, 17:00 hod. 
Drnovice - Bořitov 

5. kolo Ne 1.9. 2019, 16:30 hod. 
Bořitov – Rudice 

6. kolo So 7.9. 2019, 16:30 hod. 
Jedovnice - Bořitov 

7. kolo Ne 15.9. 2019, 16:00 hod. 
Bořitov – Doubravice 

8. kolo Ne 22.9. 2019, 15:30 hod. 
Letovice - Bořitov 

9. kolo Ne 29.9. 2019, 15:30 hod. 
Bořitov – Kunštát B 

10. kolo Ne 6.10. 2019, 14:00 hod. 
Vysočany/Šošůvka - Bořitov 

11. kolo Ne 13.10. 2019, 15:00 hod. 
Bořitov – Adamov 

12. kolo Ne 20.10. 2019, 14:30 hod. 
Bořitov – Ráječko B 

13. kolo Ne 27.10. 2019, 14:00 hod. 
Velké Opatovice - Bořitov 

1. kolo Ne 3.11. 2019, 14:00 hod. 
Bořitov – Skalice 

14. kolo Ne 10.11. 2019, 13:30 hod. 
Skalice - Bořitov 

 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

2. kolo Ne 11.8. 2019 
Olomučany – Bořitov 8:1 (5:0) 
branka: Šustr P. 

3. kolo Pá 16.8. 2019 
Bořitov – Olešnice 1:0 (1:0) 
branka: Modrák K. (PK) 

4. kolo Ne 25.8. 2019 
Drnovice – Bořitov 1:1 (1:0) 
branka: Šustr P. 

 

 
 

Tabulka PENALTY Okresního přeboru II. třídy mužů 

1 Jedovnice 3 3 0 0 13 : 1 9 

2 Olomučany 3 3 0 0 13 : 3 9 

3 Rudice 3 2 0 1 12 : 5 6 

4 Doubravice 3 2 0 1 7 : 5 6 

5 Skalice 3 1 1 1 6 : 6 4 

6 Kunštát B 3 1 1 1 3 : 9 4 

7 Bořitov 3 1 1 1 3 : 9 4 

8 Olešnice 3 1 0 2 12 : 5 3 

9 Ráječko B 3 1 0 2 7 : 7 3 

10 Velké Opatovice 2 1 0 1 3 : 3 3 

11 Vysočany/Šošůvka 3 1 0 2 4 : 19 3 

12 Drnovice 3 0 2 1 2 : 3 2 

13 Adamov 2 0 1 1 3 : 5 1 

14 Letovice 3 0 0 3 2 : 10 0 
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Rozlosování - OP mladší přípravka, 
Podzim 2019 

 

1. kolo sobota 31.8. 2019, 13:00 hod., hřiště Kotvrdovice 

Bukovinka – Černá Hora 
Jedovnice – Bořitov 

Bukovinka – Bořitov 
Jedovnice – Černá Hora 

2. kolo sobota 7.9. 2019, 10:00 hod., hřiště Černá Hora 

Černá Hora - Lipůvka 
Bořitov - Olomučany 

Černá Hora - Olomučany 
Bořitov – Lipůvka 

3. kolo sobota 14.9. 2019, 9:00 hod., hřiště Ráječko 

Ráječko - Černá Hora 
Doubravice - Bořitov 

Ráječko - Bořitov 
Doubravice – Černá Hora 

4. kolo neděle 22.9. 2019, 9:30 hod., hřiště Lipovec 

Lipovec - Bořitov 
Černá Hora - Bořitov 

Lipovec – Černá Hora 

5. kolo čtvrtek 26.9. 2019, 17:00 hod., hřiště Bořitov 

Bořitov – Kunštát/Žijeme hrou 
Černá Hora - Svitávka 

Bořitov – Svitávka 
Černá Hora – Kunštát/Žijeme hrou 

6. kolo neděle 6.10. 2019, 10:00 hod., hřiště Knínice 

Knínice - Černá Hora 
Šošůvka - Bořitov 

Knínice - Bořitov 
Šošůvka - Černá Hora 

7. kolo pátek 11.10. 2019, 16:00 hod., hřiště Černá Hora 

Černá Hora – Blansko A 
Bořitov – Blansko B 

Černá Hora – Blansko B 
Bořitov – Blansko A 

8. kolo neděle 20.10. 2019, 14:00 hod., hřiště Boskovice 

Boskovice A - Černá Hora 
Boskovice B - Bořitov 

Boskovice A – Bořitov 
Boskovice B – Černá Hora 

9. kolo sobota 26.10. 2019, 10:00 hod., hřiště Bořitov 

Bořitov – Letovice B 
Černá Hora – Letovice A 

Bořitov – Letovice A 
Černá Hora – Letovice B 

 
 

TJ Sokol Bořitov uspořádal 2. ročník fotbalového tábora 

Nově zrekonstruovaný sportovní areál hostil ve dnech 10.–14. července fotbalový tábor, 
kterého se zúčastnilo 22 dětí. Program tábora se skládal z her rozvíjejících nejen fotbalové 
dovednosti, fotbalových tréninků a volnočasových aktivit. Malí fotbalisté si rovněž vyzkoušeli 
atmosféru fotbalového turnaje, když se společně se svými trenéry zapojili do letní přípravy 
v rámci projektu Žijeme hrou v Lysicích. Přijeli za nimi rovněž zkušení trenéři mládežnického 
fotbalu, kteří jim ukázali, jak se dále rozvíjet. Táborníci přespávali v nových kabinách a 
stravovali se v jídelně ZEPO Bořitov. Poděkování si zaslouží všichni zúčastnění. Povedená 
akce bude mít příští rok další pokračování. 
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Gulášfest 
V sobotu 24.8.2019  se  na  sokolské  zahradě  uskutečnil pod patronací TJ Sokol Bořitov 
1. ročník „Gulášfestu“. Za krásného počasí a velké návštěvnosti místních i přespolních 
občanů se utkalo 7 týmů v soutěži ve vaření o nejlepší guláš. Prodáno bylo celkem 125 
hlasovacích lístků a po jejich konečném sečtení byly výsledky následující: 

1. místo: tým Jiřího Horta 
2. místo: tým Ondřeje Foita 
3. místo: tým p. Neubauera z Černé Hory 
4. místo: tým Viliama Barteka 
5. místo: tým Milana Venclů 
6. místo: tým Věry Vitouchové 
7. místo: tým Martina Filouše 

Děkujeme všem sponzorům za finanční dary a věříme, že se opět setkáme u 2. ročníku 
příští rok. 

 
Orel Bořitov 
 Děkujeme zejména všem pěším poutníkům, kteří s námi putovali 14. července do 

Sloupu a pomohli tak udržet dlouholetou tradici Bořitovské pouti k Bolestné Matce 

Boží. 
 

 Rovněž děkujeme všem účastníkům I. Orelského motoburácení. Na 100 km dlouhou 

vyjížďku k Vírské přehradě se vydalo více než 25 místních i přespolních motorkářů a 

motorkářek. I přes menší nepřízeň počasí bylo nadšení a ohlasy velké a  už plánujeme 

trasu na další ročník. 
 

 V sobotu dne 7.9.2019 od 17:00 se na orelském dvoře uskuteční Orelský pivní 

minifestival. Na čepu bude připraveno několik pivních speciálů. Během akce se rovněž 

můžete těšit na speciality z grilu i udírny. K tanci a poslechu zahraje tématická kapela 

NaLiTo, složená z bořitovských Orlů. V případě nepřízně počasí proběhne akce ve 

vnitřních prostorách. Srdečně Vás zveme!  
 

 Florbalové tréninky mládeže začnou pravidelně probíhat od října a to každé úterý od 15 

hodin. 
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Kulturní komise 
 
Ve středu 11. září  2019 zveme děti i dospělé 

na soutěž ve cvrnkání kuliček „Kuličkiádu“, 
která se koná v 17 hodin na hasičské zahradě.  
Kuličky pro děti zajistí kulturní komise. Občerstvení 
zajištěno. 

 
 

 
 

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 OÚ Bořitov, vstupné 100,- Kč.  
V den konání představení cena vstupenky 120,- Kč. 
 
 
 
Kulturní komise pořádá v sobotu 23. listopadu 2019 zájezd do Prahy na divadelní 
představení Zamilovaný sukničkář, divadlo Palace, Václavské náměstí. Cena za 
vstupenku + dopravu je 450 Kč. Odjezd autobusu je v 11 hodin od Obecního úřadu Bořitov, 
začátek představení je v 19 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Bořitov do 
31.10.2019. 
 
 
Na měsíc říjen připravujeme: 
18.10. Strašidelný pochod 
31.10. Soutěž o nejkrásnější vyřezanou dýni.  
Bližší informace v příštím Bořitovském zpravodaji. 
 
 
Inzerce: 
Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 15. září 2019 ve 
13,00 hodin na Hasičku. 
 

Firma Řehořek zve rovněž k nákupu  levného textilu z dovozu v pondělí  16. září 2019 
v době 8 – 16,30 hodin na Hasičku. 

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

Narození 
Hlaváčková Eliška 
 
 

Úmrtí 
Müller František 
Krejčí Miroslava 
Marossy Alexander 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – září 2019 (8 – 13 hod) 
 

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

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

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

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

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

21.9. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007 

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

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

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

 
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. 
 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců v Bořitově připravuje jednodenní zájezd KOPŘIVNICE –TECHNICKÉ 
MUZEUM  A  ŠTRAMBERK. Jako první navštívíme Technické muzeum Tatra Kopřivnice  
(„Präsident", automobil vyrobený v roce 1897) a mnoho dalších skvostů. V Kopřivnici 
uvidíme Muzeum Fojtství, kde se seznámíme s životem v minulosti. Na oběd pojedeme do 
městečka Štramberk. Po obědě si prohlédneme asi 85 valašských roubených domků, 
nakoupíme si místní specialitu Štramberské uši a zájemci mohou navštívit rozhlednu nad 
městem. Cestou domů se zastavíme v bývalém královském městě  Nový Jičín. 
 

Na tento zájezd se pojede v úterý 17. září a ve středu 18. září 2019. Odjezd autobusu je 
po oba dny  v 7 hod od Manga. 

 

Ještě máme asi 5 volných míst, tak se mohou přihlásit ti z vás, kteří to nestihli a rádi by jeli. 
 
 


