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Oznámení obecního úřadu

 Byla zhotovena zpevněná plocha na Farském kopci.
 Škody, způsobené na obecním majetku přívalovými dešti, byly opraveny.
 Autobusové zastávky u silnice I/43 byly uvedeny do předčasného užívání, včetně
osvětlení. Stavba je v současné době stále v majetku dodavatele stavby a po úplném
dokončení (zatravnění a drobné úpravy) bude předána investorovi akce ŘSD Brno a Obci
Bořitov.
 Probíhají úpravy zahrady Mateřské školy Bořitov a dále probíhají opravy hřbitovní zdi.
 Byly zahájeny práce na zasíťování 8 rodinných domů v ulici K Vodárně.
 Připomínáme občanům, že dle vyjádření správců sítí vysokého a nízkého napětí, jsou
vlastníci pozemků povinni ořezávat keře a stromy tak, aby nedocházelo k jejich
zasahování do vedení.

TJ Sokol Bořitov
Gratulace a pozvánka.
Měsíc červenec byl mimořádně úspěšný pro naši sportovkyni Michaelu Hrubou.
Začátkem července na Mistrovství světa v lehké atletice 2016 dospělých, konaném
v Amsterodamu, splnila kvalifikační limit 193 cm bez opravných skoků a postoupila do finále.
Ve finále se již tak Míše nedařilo a skončila na 12. místě.
A již za 2 týdny na Mistrovství světa v lehké atletice juniorů 2016 v Polsku vyhrála
nejen kvalifikaci, ale i celkové prvenství, kdy finálovým skokem 191 cm získala zlatou
medaili a titul juniorské mistryně světa ve skoku vysokém. „Míšo, moc gratulujeme a
přejeme úspěšný start na Olympiádě 2016 v Rio de Janeiro v Brazílii“.
Společně s Míšou a její trenérkou zveme bořitovskou veřejnost a především děti
s rodiči na sportovní besedu, která se bude konat bezprostředně po skončení olympiády
v sobotu 3. září odpoledne. Besedy se zúčastní také Šárka Kašpárková, mistryně světa
v trojskoku z roku 1997 a bronzová olympijská medailistka, která v současnosti pomáhá ve
funkci ambasadorky organizovat sportovní činnost ve školách i organizacích prostřednictvím
projektu Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Bližší informace k besedě upřesníme
v příštím Bořitovském zpravodaji a na internetových stránkách TJ Sokol Bořitov.
Zprávy z oddílu nohejbalu
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu, pořádá v sobotu 27.8. 2016 na hřišti u sokolovny druhý
turnaj letošní sezony v nohejbalu dvojic tentokrát o „Pohár starosty obce". Prezentace
účastníků v 9:00 hodin, občerstvení a ceny zajištěny. Srdečně zveme všechny hráče i diváky
a příznivce tohoto sportu.
Zprávy z oddílu kopané
V letní přestávce byla provedena odbornou firmou revitalizace hrací plochy na hřišti u
Váňových. Byla provedena vertikutace povrchu hřiště (prořezáním a vyčesáním staré trávy),
hloubkové provzdušnění, zapískování a dosetí povrchu hřiště.
Po ukončení těchto činností byl na doporučení provádějící firmy vyhlášen zákaz vstupu na
plochu hřiště na dobu cca 4 týdnů (na dobu vzejítí a zakořenění dosetého travního semene).
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V nové sezóně 2016-2017 bude, stejně jako v uplynulé sezóně, působit v soutěžích OFS
Blansko pouze mužstvo mužů Bořitova a to pod vedením nového trenéra pana Davida
Bednáře.
Tréninky mužstva probíhají každé úterý a čtvrtek od 18:00 hodin. Z výše zmíněných důvodů
se tréninky až do odvolání uskutečňují na zapůjčeném hřišti v Lysicích.
Hráčský kádr v letní přestávce doznal značných změn. Kádr opustili hráči Libor Jakubec,
Michal Málek, Michal Havlík (všichni Rájec-Jestřebí), Tomáš Fojt (Horní Štěpánov), Miroslav
Knies (Adamov), Ondřej Sýs (Starovičky), Martin Šmerda (Olomučany), Zbyněk Ostrý
(Skalice), Karel Sirka (Voděrady).
Naopak v kolonce posil by se měli objevit Karel Kolář, Ladislav Kolář (oba dorost Boskovice),
Vítězslav Zemach, Ivan Beránek (oba FK Blansko), Peter Dulík (Dyje) a Lórant Troško
(Kráľovský Chlmec).
Předběžné rozlosování
II. třída muži (Sportika OP), podzimní část sezóny 2016-2017
2. kolo Ne 14.8. 2016, 17:00 hod.
Adamov – Bořitov
(pravděpodobná výměna pořadatelství)

3. kolo Ne 21.8. 2016, 16:30 hod.
Lipůvka - Bořitov

4. kolo Ne 28.8. 2016, 16:30 hod.
Bořitov - Kořenec

5. kolo Ne 4.9. 2016, 16:00 hod.
Boskovice B - Bořitov

6. kolo Ne 11.9. 2016, 16:00 hod.
Šošůvka - Bořitov

7. kolo Ne 18.9. 2016, 16:00 hod.
Bořitov - Sloup

8. kolo Ne 25.9. 2016, 15:30 hod.
Letovice – Bořitov

1. kolo St 28.9. 2016, 15:30 hod.
Vysočany - Bořitov

9. kolo Ne 2.10. 2016, 15:00 hod.
Bořitov – Doubravice

10. kolo Ne 9.10. 2016, 15:00 hod.
Olomučany – Bořitov

11. kolo Ne 16.10. 2016, 15:00 hod.
Bořitov – Olešnice

12. kolo So 22.10. 2016, 14:30 hod.
Ráječko – Bořitov

13. kolo Ne 30.10. 2016, 14:30 hod.
Bořitov – Kunštát B

14. kolo So 5.11. 2016, 14:00 hod.
Bořitov - Vysočany

Poznámka: V předběžné rozlosování může dojít ke změnám dle obdržených hlášenek
mistrovských utkání - uzávěrka k 29.7.2016.

SDH Bořitov

 V pátek 3.6. uspořádali hasiči pro děti z místní školky a školy Den dětí. Dětem byla
prezentována náplň činnosti jak dobrovolných, tak i profesionálních hasičů a přednášející
se snažili zodpovědět všechny všetečné otázky malých posluchačů. Žáci se podívali i na
autentické záběry ze skutečných zásahů a také měli možnost seznámit se s technikou,
kterou používají hasiči při mimořádných událostech.
 V červnu zavítala naše historická technika na ukázky do Sebranic. V neděli 12.6. zde
místní sbor dobrovolných hasičů oslavil 130 let od založení.
 V sobotu 9.7. byla naše jednotka pozvána na Dětský den do Krhova. Předvedla zde naši
techniku CAS24 a provedla s ní několik ukázek naší činnosti pro děti.
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 Ve dnech 22. - 23.7. se ve Voděradech konal již 4. ročník motosrazu. Naše jednotka byla
požádána, aby zde prováděla požární asistenci. Na místo dorazila s technikou CAS24 a
po oba dva dny byla na akci přítomna. Na motosraz dorazilo několik desítek motocyklů a
bylo se na co dívat.
 Dne 5.6. zavítal do Bořitova jeden ze seriálů závodů v požárním sportu, konkrétně 3. kolo
Velké ceny Blanenska. Porovnat síly přijelo 34 mužských a 15 ženských týmů. Pro
závodníky bylo připraveno bohaté občerstvení, počasí soutěžícím také přálo a proto
dosahovali pěkných výsledků. Mezi ženami obsadily 3. místo ženy ze Sychotína B, 2.
místo ze Senetářova a 1. místo z Černovic. Mužskou kategorii ovládly Extraligové týmy 3. místo muži z Pasohlávek, 2. místo ze Starého Lískovce Sport a 1. místo s časem
17,03s muži z Plumlova.
Vítězům gratulujeme a všem ostatním přejeme hodně štěstí do dalších kol!
 Soutěžní týmy mužů pokračovaly v seriálu závodů Velké ceny Blanenska. Zúčastnili se
šesti závodů a jejich výsledky jsou v tabulce níže. Na závodníky ještě čeká dalších pět
soutěží ze seriálu.
Závod
Jabloňany
Bořitov
Senetářov
Ostrov u Macochy
Sychotín
Pamětice

Datum
29.5.
5.6.
12.6.
26.6.
3.7.
24.7.

Muži A Muži B
15.
N
20.
N
15.
27.
20.
21.
13.
21.
N

 Kromě VCB naši sportovci bojují i na postupových soutěžích. V sobotu 2.7. se v Blansku
konalo Okresní kolo v požárním sportu, kam naše družstvo postoupilo. Po dramatickém
a vyrovnaném průběhu nakonec dokázalo vystoupat na příčky nejvyšší a bude náš okres
reprezentovat na Krajském kole v PS, které se bude konat na stadionu ASK v Blansku
dne 6. srpna.
 V červenci se naši členové zúčastnili V. celorepublikového srazu parních stříkaček, které
se konalo v Opočně. Akce se zúčastnilo okolo 12 funkčních parních koněspřežných
stříkaček a naše byla jednou z nich. Na místním náměstí probíhaly ukázky a různé
soutěže dovednosti s těmito stroji.
 V pátek 2.7.2016 se starší žáci vydali do Českých Budějovic, kde měli hájit svůj kraj, svůj
okres, ale hlavně svůj sbor a bořitovské barvy na Mistrovství České republiky hry Plamen.
Celé republikové klání bylo rozděleno na tři dny a soutěžící plnili všechny disciplíny na
které se celý rok připravují. Výsledky byly následující:
- závod požárnické všestrannosti - 8. místo
- štafeta požárních dvojic - 11. místo
- štafeta CTIF - 8. místo
- štafeta 4x60m - 6. místo
- požární útok CTIF - 8. místo
- závod požár. všestrannosti - 12. místo
Bořitovský tým pak v celkovém součtu bral 8. místo
Družstvo reprezentovalo SDH ve složení: David Pospíšil, Martin a Tomáš Kučerovi,
Martin Svoboda, Marek Odehnal, Simona Páralová, Patrik Fojt, Pavel Karásek a Jan
Vach a Štěpán Čech z SDH Sychotín pod vedením trenérů Davida Párala, Lukáše
Martínka a Jana Fojta mladšího. Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem závodníkům a
fanouškům, kteří byli součástí těchto krásných dnů, které nám opět potvrdili, že i v
republikovém měřítku se s námi dá počítat.
 Více informací, fotografií, videí a termínů soutěží najdete na webových stránkách:
www.sdh.boritov.cz a na facebooku SDH Bořitov
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci srpnu 2016
Vojáček Vojtěch
Krátký Vlastimil
Odehnalová Marie
Machan Vladimír
Müller František
Grimová Marie
Stejskalová Milada

Nepomucká 53
Pod Kostelem 310
Podsedky 193
Úvoz 196
Dolní Zádvoří 163
Sokolská 88
Nepomucká 87

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

Narození v měsíci červenci 2016
Mec Šimon
Fojtová Lilien

nám. U Václava 356
nám. U Václava 5

Úmrtí v měsíci červenci 2016
Fleischlingerová Marie
Tesař Antonín

Sokolská 78
Podsedky 191

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - srpnu 2016 (8 – 13 hod)
6.8.
7.8.
13.8.
14.8.
20.8.
21.8.
27.8.
28.8.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková
MUDr. Pernicová
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Beranová

Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, Gellhornova 9

516 414 291
516 488 457
516 453 997
516 488 456
774 177 804
516 454 046
516 474 488
735 056 656

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
 V neděli 21.8.2016 pořádá Župa Krekova Orelskou pouť na SVATÝ HOSTÝN. Zájemci
hlaste se u paní Ludmily Burgerové.
 V sobotu 27.8.2016 se koná na hasičské zahradě POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY
horských kol. Odstartujeme nejmenší kategorií - odrážedla, nejmenší kola atd. Více
informací na www.pohardrahanskevrchoviny.cz
FBK Orel Bořitov
 V červenci jsme zahájili letní přípravu zaměřenou na fyzickou kondici.
 Od 18.8 - 21.8.2016 jedeme na soustředění do Jeseníků.
 Ve dnech 27.8. - 28.8.2016 nás čeká 1. kolo POHÁRU ČESKĚ POJIŠŤOVNY, kde se v
Jihlavě utkáme s domácími, se Zlínem a Žďárem nad Sázavou.

Dětské oddělení - MUDr. Marie Ivánková - změna ordinační doby
Od 1.8. – 12.8.2016 bude MUDr. Marie Ivánková ordinovat každý den (včetně pondělí) od
7,45 do 10,30 hodin.
Od 15.8. – 31.8.2016 bude ordinovat v pondělí od 12 – 16 hodin, ostatní dny od 7,45 – 10,30
hodin.
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