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Oznámení obecního úřadu 

Na náměstí je ke spokojenosti občanů a především dětí plně funkční vodní prvek, který je, 
myslíme, velice pěkný. Bohužel se v poslední době vyskytly dva případy, kdy neznámý 
pachatel nalil do tohoto prvku nějaký saponát a způsobil tak poruchu na technologii vodního 
systému, která musela být nemalými finančními prostředky odstraněna. Vedení obce tento 
vandalský čin odsuzuje a upozorňuje, že v současnosti se realizuje aktivace kamerového 
systému a v případě zachycení pachatele budou veškeré náklady na případnou opravu 
právní cestou vymáhány po této osobě.  

Ve čtvrtek 23.9. 2021 proběhla odborem životního prostředí MěÚ Blansko kontrola stavu 
Lysického potoka. K této kontrole bylo přizváno i vedení obce. Pracovnice odboru životního 
prostředí prošly celý tok potoka a provedly fotodokumentaci jeho stavu. Cílem této kontroly 
je neutěšený stav tohoto vodního toku a podnět k této kontrole vzešel od Lesů ČR, s.p., jako 
reakce na náš dopis, ve kterém obec požaduje jeho vyčištění po majiteli toku, což jsou právě 
Lesy ČR, s.p. 

V roce 2019 byla zadána radou obce společnosti VH Ateliér, s.r.o. Brno „Studie 
proveditelnosti na obnovu rybníka U Váňových“. Studie měla sloužit jako podklad pro zadání 
projektové dokumentace pro Územní řízení a stavební povolení. Na vlastní stavbu lze získat 
až 90 % dotaci z MZE. O všech těchto krocích byl podrobně informován vlastník pozemku 
ZEPO Bořitov, družstvo. Po dokončení jsme konečnou verzi studie předložili vedení ZEPA, 
a následně 12.8. 2020 jsme podali žádost o odkup pozemku. Poté proběhlo ještě několik 
jednání se členy představenstva, kde jsme apelovali na důležitost stavebně uvést rybník 
do stavu podle navržené studie. Ze zasedání představenstva konaného dne 7.9. 2021 jsme 
bohužel obdrželi písemné oznámení, kde představenstvo družstva rozhodlo, že 
předmětný pozemek nebude v současné době prodávat. O dalším postupu Vás budeme 
informovat v dalších číslech zpravodaje. 

 

Odpadové hospodářství: 
V měsíci záři nám byly dodány odpadové karty pro evidenci odevzdaného odpadu 
ve sběrném dvoře. Karty budou připraveny k vyzvednutí proti podpisu občana, za číslo 
popisné na obecním úřadě v termínu od 11.10. 2021 v pondělí a ve středu v úředních 
hodinách. Systém evidence bude spuštěn koncem měsíce listopadu. 
  

Důležitá informace: Evidenční karta slouží výhradně k evidenci a rozlišení odevzdaných 
komodit. Povinnost obsluhy bude načíst kartu a uvést do evidence množství odevzdané 
komodity. Povinnost občana bude si toto množství a komodity zkontrolovat. 
 

V praxi to znamená: Objemný odpad, polystyrén, komunální odpad jsou komodity, jejichž 
množství lze správným tříděním snižovat. Papír, plast, sklo, hliník a kov jsou komodity, za 
které dostáváme od společnosti EKO-KOM odměnu.  
 

Žádáme občany, aby na místech, kde jsou umístěny zvony na sklo, neplnili tyto 
nádoby v brzkých ranních a nočních hodinách a tímto nerušili občany okolních 
nemovitostí.  
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 

VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
Starosta obce Bořitov podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů    
 

     o z n a m u j e: 
 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 
 

v pátek 8. října 2021   od 14,00 do 22,00 hodin 
       a 
v sobotu 9. října 2021   od 8,00 do 14,00 hodin 

 
2. INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ 
 

v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem: 
budova Obecního úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, Bořitov, 679 21 Černá Hora. 
 
3. STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 
 

Starosta obce Bořitov stanovuje: 
v obci Bořitov minimálně pětičlennou okrskovou volební komisi. 
 

4. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 
 

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. 

 

6. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

 

7. Každý volič se  musí před   hlasováním   odebrat   do   prostoru   určeného  pro úpravu 
hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek 
pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

 

8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

 

9. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky, 
ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti. 
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Lidové písně z Bořitova, 1. část 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

Když se řekne lidová kultura, někdo si představí lidové zvyky, obyčeje a tradice, někdo jiný 

třeba zase kroje, tance nebo lidové písně. Některé jsou společné pro velké území, jiné 

pro menší oblasti a regiony, ale mnoho z nich je svázaných jenom s jediným místem. 

A Bořitov patří právě k těm místům, pro které se takové jedinečné příklady lidové kultury 

dochovaly. Jsou jimi lidové písně, ve kterých se zpívá o Bořitově.  Pamětníci si možná matně 

vybaví úryvky některých těchto písniček: Ještě já se podívám k těm bořtovským zahradám; 

V tom Bořtově na kopečku; nebo třeba Okolo Bořtova hájíček. Takových písní bylo mnohem 

víc, ale postupně se přestaly zpívat a časem se na ně zapomnělo.  

Řada písniček by možná zůstala zapomenutá navždy, kdyby nebylo Františka Bartoše 

(1837–1906), našeho nejvýznamnějšího sběratele moravské lidové slovesnosti – textů 

různých lidových písniček, pohádek a pověstí. V Moravském zemském archivu v Brně se 

nacházejí poznámky z jeho pozůstalosti s písněmi, které zvládl během svého života 

posbírat, a mezi nimi najdeme i 27 písniček, které se kdysi zpívaly v Bořitově.  

Přímo o Bořitově se zpívá jenom v několika z nich, ale neměli bychom přehlédnout ani ty 

ostatní. Nejsou to totiž jenom obyčejné písně, kterých najdeme ve zpěvnících celou řadu. 

Tyto písničky pocházejí od nás, z Bořitova, a tak v nich najdeme schované příběhy z dob, 

kdy babičky našich prababiček prožívaly svoje první lásky, odchody svých milých na vojnu, 

můžeme v nich najít krátký příběh o soupeření mezi bořitovskými a jestřebskými děvčaty 

nebo několik veršů o nebojácné bořtovské chase. 

V písničkách najdeme také několik příkladů bořitovského nářečí. Přece jen, když někdo 

píše, většinou se snaží psát aspoň trochu spisovně, a proto vidíme napsané nářečí jenom 

výjimečně. Ale právě lidové písničky jsou jednou z takových výjimek. 

Lidové písničky z Bořitova bych chtěl postupně uveřejnit, beze změn, přesně v takové 

podobě, v jaké je František Bartoš zapsal někdy ve 2. polovině 19. století. V jeho 

poznámkách jsou ale jenom texty těchto písniček, noty bohužel chybí. Proto doufám, že by 

se v Bořitově mohl najít někdo, kdo k písničkám přidá melodii, třeba i od nějakých jiných 

lidových písní, a že se aspoň některé z těchto písniček začnou v Bořitově zase zpívat. 

 

1. Před naším domečkem roste oliva 

Před naším domečkem roste oliva – 

pověz mně má milá, kdo k vám chodívá. 

K nám nikdo nechodí, mě se každý bojí, 

že jsem chudobná. 

 

V té naší zahrádce padá z růže květ – 

pověz mně má milá, proč tě mrzí svět. 

Mě svět nic nemrzí, mě srdéčko bolí, 

plakala bych hned. 

Před naším domečkem teče vodička – 

napoj mně má milá mého koníčka. 

Já ho nenapojím, já se koně bojím, 

že jsem maličká. 

 

V té naší zahrádce roste rozmarýn – 

pověz mně má milá, kdo tě omámil. 

Františkovy oči, ty jsou v mojim srdci, 

jinak nemluvím. 
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2. Lepší nám bývalo před našima býti 

Lepší nám bývalo před našima býti, 

když nám prokvétala cesta bílým kvítím. 

 

Cesta bílým kvítím, modrou jetelinkou –  

sbraňujou mně naši chodit za panenkou. 

 

Sbraňujou, sbraňujou ti blanenští páni, 

že mně budou svědčit vejložky červený. 

 

Vejložky červený, pode mnou kůň vraný –  

počkej však, zapomeneš na mé milování. 

Na mé milování, na mou věrnou lásku, 

až já si povedu koně na řetázku. 

 

Koně na řetázku, na hedvábné šňůře, 

počkej však, zpomeneš a zaplačeš tuze. 

 

Bořtovský děvčátka, je nás tady dvanáct, 

jestřebský děvčata stydijou se za nás. 

 

Za nás se stydijou, samy nic nemají, 

jenom ty sukniska, co na sobě mají. 

V pátek je vyperou, v sobotu je zválí, 

v neděli na hrubé parádu provádí. 

 

Poznámka:  V bořitovském kostele bývala první nedělní ranní mše v 8 hodin a o půl 
jedenácté bývala mše druhá, které se říkalo hrubá.

 

3. Ten bořtovský kostel, bože to je kostel 

Ten bořtovský kostel, bože to je kostel – 

jen ty mně má milá pěknou postel ustel. 

 

Postýlku ustlala, šohájka čekala, 

šohájek nepřišel, celou noc plakala. 

Kdybys k nám přišel, když měsíček vyšel, 

byla bych ti dala do kloboučka višen. 

 

Do kloboučka višeň a do kapse kadlátek, 

do pravé ručičky vyšívaný šátek.

 

4. Ještě já se podívám k těm bořtovským zahradám 

Ještě já se podívám  

k těm bořtovským zahradám, 

jestli je tam ještě 

černooké děvče, 

já si na ně zavolám. 

 

Ani ho tam nevidím,  

ani ho tam neslyším, 

s kýmpak já se ještě, 

černooké děvče, 

s kýmpak já se potěším. 

 

Ty se budeš těšívat 

s ocelovou šavličkou, 

já se budu těšit, 

já se budu těšit 

s tvojí dobrou matičkou. 

 

Ty se budeš těšívat 

s vraným koněm na vojně, 

já se budu těšit, 

já se budu těšit 

s mládencem v hospodě. 
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5. Odbila hodina, bude bíti druhá 

 

Odbila hodina, bude bíti druhá – 

ještě se syneček po dědině toulá. 
 

Toulá se, toulá, nemůže trefiti, 

nechce mu Náninka dveří otevříti. 
 

Dveří otevříti panimáma nedá, 

že ona své dcerky ledaskomu nedá. 

Když mně ji nedáte, dejte si ji za sklo, 

rožte jí tam světlo, aby jí nezhaslo. 
 

Rožte jí tam světlo na čtyry neděle, 

až ty staré baby všecky ďas pobere. 
 

Ty staré pobere, ty mladé nastanou, 

tak, jak když se seče jetelinka kosou.

 

Tak, jak když se panna v neděli obleče, 

přijde do hospody a u dveří stojí. 

 

6. V černohorském zámku sedm hodin bije 

 

V černohorském zámku sedm hodin bije, 

moje z nejmilejší košilenku šije. 

 

Pro koho, má milá, tu košilku šiješ? 

Šiju ji pro tebe, až povandruješ. 

 

Až ty povandruješ cestou od Bořtova, 

dám sobě nalíti červeného vína. 

 

Červené vínečko ve sklenici skáče, 

moje z nejmilejší kudy chodí plače. 

 

Neplač milá za mnou, oči ti vypadnou, 

tenkrát mělas plakat, kdyžs bývala pannou. 

 

Měla jsem chasníčků co na višni višeň, 

včil bych byla ráda, kdyby jeden přišel. 

 

Měla jsem chasníčků co na lípě květů 

a včil mám jednoho, nehodí se k světu. 

 

Nehodí se k světu ani k žádným lidem 

ani na vejpálky těm boskovským židům.

 

7. Sklenička suchá, šenkýřka hluchá 

 

Sklenička suchá,  

šenkýřka hluchá, 

nalej nám do ní, 

ať nám nezvoní. 

 

My jsme tady dva, 

kamarád a já, 

kdo nás bude fiscírovat 

a muziku zakazovat, 

podívám se já. 

Není vina má 

ani bábina, 

to je vinen panáček, 

ten nám solil jazejček 

chce se nám piva.

 

Použité prameny 

1. Moravský zemský archiv v Brně, fond G 33 František Bartoš, karton 4. Materiál 

k písním, čís. 1216. 
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Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov 
Školní rok 2021-2022 v číslech : 

MŠ:  V mateřské škole je zapsáno 48 dětí ve dvou třídách. 

ZŠ:   V základní škole se učí 73 žáků v pěti ročnících – 1. ročník (10 dětí), 2. ročník (11 dětí),     
 3. ročník (18 dětí),  4. ročník (17 dětí), 5. ročník (17 dětí).                                      

Škola má celkem 17 zaměstnanců, z toho 12 pedagogických (4 v MŠ a 8 na ZŠ). 

Při ZŠ pracuje školní družina, kterou navštěvuje 36 dětí ve dvou odděleních. 
 
Jaký byl měsíc září v MŠ 

 Ve čtvrtek 2. 9. se uskutečnila informativní schůzka pro rodiče a „Zábavné odpoledne“ 
pro děti na zahradě MŠ. 
 

 15. 9. přijelo za dětmi maňáskové divadlo. Představení se zúčastnili také naši prvňáčci. 

 24. 9. se děti vypravily do zemědělského družstva ZEPO Bořitov, aby se blíže seznámily 
s chovem skotu. 
 

 30. 9. jsme přijali pozvání knihovny Obora a navštívili divadelní představení „Pohádky ze 
Špalíčku“ souboru Paravánek. 

 

… a v ZŠ 

 1. září proběhlo v jednotlivých třídách slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti 
rodičů prvňáčků. Úspěšný start do nového školního roku popřáli dětem také pan Antonín 
Fojt, starosta obce, paní Marie Filoušová za SPOZ a pan farář Žižkovský.    

 Ve středu 8. 9. jsme se již poněkolikáté zapojili do celorepublikové akce T-Mobile 
Olympijský běh. Děti běžely po jednotlivých třídách symbolické kolečko na sokolské 
zahradě. Nejdůležitější bylo oslavit radost z pohybu a sport jako takový. Na fotografie se 
můžete podívat na www.zs.boritov.cz v části Fotogalerie. 

 

 14. 9. absolvovali žáci 4. a 5. ročníku výukový program environmentálního střediska Lipka 
v Kohoutovické oboře v Brně. 

 

 27. 9. se uskutečnil Sportovní den školy na sportovištích sokolovny. Děti plnily disciplíny 
programu „Olympijského víceboje“. 

 
Další informace: 
Podzimní sběr papíru a hliníku pro bořitovskou školu 
Ve dnech 20. - 22. října (středa – pátek) organizujeme  tradiční sběr odpadového papíru, 
který bude možné uložit do  kontejneru vedle budovy školy v termínech: 
středa  20. 10. 7:15 – 19:00 
čtvrtek 21. 10. 6:30 – 19:00 
pátek   22. 10. 6:30 – 15:00 
 
Kartonový papír už opět sbíráme. 
 
Hliník bude možné uložit do označeného 
pytle u vstupu do kontejneru. 
 
Předem děkujeme všem, kteří se sběru 
zúčastní. Výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí 
ZŠ a MŠ Bořitov. 
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Den otevřených dveří v budovách ZŠ a MŠ Bořitov – sobota 23. října, 14:00 – 17:00 
Zveme širokou veřejnost k prohlídce zrekonstruovaných prostor budovy školky  a školy. 
Jste srdečně zváni!       Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

 
 

 
 
 
Kulturní komise 

Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ POCHOD, 
který se bude konat v pátek 15. října 2021. Sraz účastníků je v 18,15 hodin 
před Obecním úřadem Bořitov. Je nutné vzít si vhodnou obuv, baterky, čelovky apod. 
Pro účastníky bude vyznačena trasa, na které najdete několik stanovišť s překvapením 
v podobě pohádkových postav. Pochod zakončíme na náměstí U Václava, kde po příchodu 
děti dostanou párky, které si budou moci opéct. Celý pochod bude zakončen ohňovou show.  

 
V pátek 5. listopadu 2021 v 17,15 hodin se uskuteční lampionový 

pochod k Halloweenu s vyhodnocením nejkrásnějšího dýňového 
strašidýlka. Pochodu se mohou zúčastnit i ty děti, které nebudou mít 
vyřezanou dýni. Vyřezané dýně můžete přinést od 16,30 do 17 hod 
na náměstí U Václava, kde budou vystaveny.  Po dobu průvodu bude 
používán obecní rozhlas, prosíme proto o pochopení.  
Na závěr proběhne vyhodnocení vyřezaných dýní. Nejlepší dýně budou 
odměněny. Děti i rodiče mohou přijít ve strašidelných maskách, které budou 
také vyhodnoceny. 
 
Připravujeme: 
neděle 28.11.2021 Rozsvícení Vánočního stromu 
pátek 3.12.2021 Mikulášská nadílka – Mikuláš a čerti z Lipůvky    
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SDH Bořitov 
 Ve středu 22.9. proběhlo v obci Lhota u Lysic taktické cvičení HZS JmK. Námětem cvičení 

byl požár lesa. Díky velkému rozsahu požáru byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu 
a povolán letoun AN-2 (Andula) z LHS kraje Vysočina. Součástí cvičení bylo seznámení 
hasičů s letounem AN-2 a instruktáž plnění hasiva do letadla. 

 

 V měsíci září jednotka zlikvidovala několik hnízd s obtížným hmyzem v Bořitově. 
 

 Souběžně se srazem parních stříkaček, o kterém jsme psali v minulém čísle, proběhlo 
v Ostravě Mistrovství ČR v běhu na 100 m překážek. Díky výsledkům z Českého poháru 
náš sbor reprezentovali hned čtyři závodníci: Simona Páralová, Patrik Fojt, Pavel 
Karásek a Filip Páral. Filipovi se zadařilo nejlépe a z Ostravy si přivezl titul VICEMISTRA 
ČR. Děkujeme našim závodníkům za reprezentaci na republikové úrovni.  

 

 V neděli 12. září proběhl na sportovní dráze za hasičskou zbrojnicí již V. ročník soutěže 
dorostu ,,Bořitovská stovka’’.  Na dráze se představilo téměř 40 dorostenců. Z domácích 
závodníků se nejlépe vedlo Simoně Páralové a Pavlu Karáskovi, kteří nenašli ve svých 
kategoriích přemožitele. Stříbrné medaile ve svých kategoriích získala Jolana Juračková 
a Daniel Janíček. Pro bronz si doběhla Klára Beranová. 

 

 Po prázdninové přestávce vyrazili na soutěž i mladí hasiči, a to v sobotu 18.9. 
do Sebranic, kde se konal závod požárnické všestrannosti. Závodní premiérou úspěšně 
prošlo družstvo přípravky, které si domů odvezlo stříbrné medaile. Mladší žáci obsadili 
10. místo a jejich starší kolegové 5. místo. V sobotu 2.10. nás čeká podzimní část 
okresního kola hry Plamen v Lysicích. 

 

 V září se uskutečnily poslední soutěže seriálu Velká cena Blanenska 2021. Výsledky 
všech našich týmů byly následující: 
 

Soutěž Muži A Muži B Ženy Dorost A Dorost B 

Lysice (4.9.) NP 5. místo 
(18,32) 

5. místo 
(21,95) 

2. místo 
(19,88) 

- 

Sudice (11.9.) 15. místo 
(20,84) 

3. místo 
(17,93) 

4. místo 
(18,43) 

2. místo 
(18,62) 

- 

Žernovník (19.9.) 2. místo 
(17,43) 

10. místo 
(19,16) 

2. místo 
(18,27) 

3. místo 
(20,09) 

5. místo 
(21,75) 

Bořitov (25.9.) 4. místo 
(17,00) 

8. místo 
(18,28) 

5. místo 
(19,47) 

NP 4. místo 
(24,46) 

 
Bořitovská soutěž byla v letošním seriálu VCB poslední. V celkovém hodnocení naše týmy 
obsadily tato místa: 
 muži A:   4. místo (146 bodů) 
 muži B: 11. místo (94 bodů) 

ženy:    4. místo (78 bodů) 
dorost A:   2. místo (20 bodů) 
dorost B:   7. místo (3 body) -pouze 2 závody 

 

 Předposlední zářijovou sobotu jsme předvedli v Žamberku parní stříkačku.  
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TJ Sokol Bořitov 
Rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny ve cvičebním roce 2021-2022 
1. děti od 2-6 let  pondělí 17,00-18,00 - první cvičení je v pondělí 4.10.  
oblíbené cvičení dětí - pod vedením cvičitelky a dohledu svých rodičů si děti procvičují 
obratnost, pohyblivost, pohybovou koordinaci 
Cvičitelka: Šárka Marečková  
 

2. žáci od 6-13 let  úterý 17,00 – 18,00 - první cvičení je v úterý 5.10. 
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 mladé sportovce ve florbalu, kopané, plavání či dalších sportech 
Cvičitel: Honza Svoboda 
 

3. žačky od 6-13 let středa 16,30 - 17,45 – první cvičení je ve středu 6.10. 
cvičení je zaměřeno na pohybovou koordinaci, obratnost, fyzickou kondici, posilování 
s cílem zpevnění postavy a správného držení těla, základy aerobiku a jogy, míčové hry, 
cvičení na sportovním nářadí a se sportovním náčiním - stuhy, kužely, obruče, švihadla. 
Cvičí se ve 2-3 družstvech s rozdělením na mladší a starší žačky. 
Cvičitelky: Ing. L. Matoušková, Lenka Ťoupková, PhDr. Šárka Hlavatá 
 

4. kondiční cvičení ženy středa  18,00-19,30 – první cvičení je ve středu 6.10.   
cvičení s využitím osvědčených metod jógy zaměřené na nácvik správného dýchání 
a techniky cvičení známé pod názvem DNS (dynamicko neuromuskulární stabilizace), 
vypracované předním fyzioterapeutem, profesorem Pavlem Kolářem. Cvičení přispívá nejen 
ke zlepšení fyzické kondice, ale i psychické pohody. 
Cvičitelka: Ing. L. Matoušková 
 

5. aerobik ženy, dívky úterý, čtvrtek 19,30-20,30 – první cvičení je v úterý 5.10. 
stepaerobik (úterý), kondiční aerobik (čtvrtek). Posilování, strečink pro zvýšení fyzické 
kondice, zpevňování a tvarování postavy. 
Cvičitelka: Marie Petráková 
 

6. badminton  středa 19,30-20,30                    
Vedoucí:  Jana Nováková 
 

7. stolní tenis muži  pondělí, pátek 18,00-20,00 + (sobota-zápasy) 
    žactvo (školní družina) pondělí 14,15-15,30 
Vedoucí:  Ing. Jiří Kovář, Jiří Kovář st.  
                                          
8. fotbal - treninky v tělocvičně  
    muži úterý, čtvrtek 18,00-19,15                                                                    
    žáci úterý 16,00-17,00 hod, čtvrtek 16,30-17,45  
Trénujeme pravidelně po celý rok, buď venku, nebo v tělocvičně v Sokolovně, 
případně v hale ve Svitávce, o letních prázdninách pořádáme sportovní tábor. 
Zaměřením pro děti je objevit podstatu her a sportu, nikoliv jen fotbalu, jejich vlastní cestou, 
ve které by kvalitní sportovní výkony byly výsledkem hráčské chuti a nikoli rodičovských 
ambicí nebo trenérského tlaku. Jedním ze základních pravidel je také nikoho předem 
neodmítnout, dát možnost sportovat každému bez rozdílu talentu či pohlaví (dívky jsou 
jednoznačně vítány). Ve hrách se postupuje v souvislostech, a tak pohybová průprava, 
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kondice, koordinace, dynamika pohybu, míčové hry a práce s míčem jako takovým jsou 
přesně to, co na děti čeká.                                                                                      
Vedoucí: Jiří Vorlický (trenér Žijeme Hrou), Ing. Tomáš Žid, Michal Ostrejš, David Karafiát 
(trenér Žijeme Hrou)   
 

9. volejbal ženy, muži od 18 let      neděle 16,00-17,45, středa 20,30-21,30 - od 6.10.  
Vedoucí: Petr Odehnal 
 
Zlenivět a přestat se pravidelně hýbat je ta nejpohodlnější věc a většina dospělých, ale 
i mládeže, se musí v dnešní době k pravidelnému a zejména sofistifikovanému pohybu, 
který dělá dobře nejen tělu, ale i hlavě, hodně přemlouvat. Proto nabízíme možnost 
pravidelného cvičení a zveme mládež i dospělé s nastávajícím podzimem do tělocvičny, 
stačí si pouze zajistit vhodnou obuv do tělocvičny (tenisky sálovky, či pro žačky cvičky 
jarmilky) a pevnou vůli k pravidelnému cvičení.  
 
 
 
 

Oddíl kopané 

 

Výsledky mistrovských utkání v kopané - muži 
Okresní přebor 2020-2021 

5. kolo So 28.8. 2021 
Jedovnice – Bořitov 2:2 (2:1) 
Branky: Vorlický J. ml. 2x 

6. kolo Ne 5.9. 2021 
Bořitov – Černá Hora 0:2 (0:1) 
 

7. kolo Ne 12.9. 2021 
Adamov – Bořitov 2:1 (2:0) 
Branka: Nguntual Tum Thang 

8. kolo Ne 19.9. 2021 
Bořitov – Olešnice 3:0 (1:0) 
Branky: Petrák P., Smolík J., Žid T. 

 
 

 

Tabulka II. třída (OP) muži 

1 Rudice 7 6 1 0 18  4 19 
2 Drnovice 7 5 1 1 26 : 6 16 
3 Olešnice 7 5 0 2 16 : 12 15 

4 Kunštát B 7 4 2 1 20 : 12 14 
5 Letovice 7 4 0 3 23 : 19 12 

6 Jedovnice 7 3 2 2 15 : 12 11 
7 Doubravice 7 3 1 3 24 : 16 10 

8 Černá Hora 7 3 1 3 14 : 17 10 
9 Skalice 7 3 0 4 10 : 17 9 

10 Bořitov 7 2 1 4 17 : 11 7 

11 Knínice 7 2 1 4 14 : 20 7 
12 Olomučany 7 1 2 4 6 : 20 5 
13 Adamov 7 1 1 5 4 : 17 4 
14 Velké Opatovice 7 0 1 6 9 : 33 1 
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Zbývající utkání II. třída (OP) muži 

9. kolo Ne 26.9. 2021, 16:00 hod. 
Drnovice - Bořitov 

10. kolo Ne 7.11. 2021, 13:30 hod. 
Olomučany - Bořitov 

11. kolo Ne 10.10. 2021, 15:30 hod. 
Bořitov - Letovice 

12. kolo Ne 17.10. 2021, 15:00 hod. 
Knínice - Bořitov 

13. kolo Ne 24.10. 2021, 15:00 hod. 
Bořitov - Rudice 

1. kolo Ne 31.10. 2021, 14:00 hod. 
Doubravice - Bořitov 

 
 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané - starší přípravka 
Okresní přebor 2020-2021 

1. kolo    

30.08.2021  RDR Akademie RJ (3) Bořitov (18) 6 : 12 

Branky: Krajger Richard 3x, Kovář Jakub, Hernandez Cristian, Macháček Matyáš, Ostrejš 
Samuel, Svoboda Eliáš, Tihon Tomáš, Včelař David, Včelař Šimon, Žid Marek 

30.08.2021  RDR Akademie D (4) Bořitov (18) 16 : 1 

Branka: Macháček Matyáš 

2. kolo    

03.09.2021  Bořitov (18) Olomučany (6) 2 : 12 

Branky: Holík Václav, Macháček Matyáš 

03.09.2021  Bořitov (18) RDR Akademie R (5) 4 : 12 

Branky: Holík Václav 2x, Macháček Matyáš 2x 

3. kolo    

12.09.2021  Knínice (8) Bořitov (18) 6 : 4 

Branky: Kovář Jakub 2x, Žid Marek, Macháček Matyáš 

02.09.2021  Šošůvka-Vysočany/Sloup (7) Bořitov (18) 8 : 5 

Branky: Macháček Matyáš 2x, Svoboda Eliáš 2x, Holík Václav 

4. kolo    

17.09.2021  Bořitov (18) Lipovec B (10) 12 : 13 

Branky: Holík Václav 2x, Macháček Matyáš 4x, Žid Marek 2x, Ostrejš Samuel 2x, Tihon 
Tomáš 2x  

17.09.2021 Bořitov (18) Lipovec A (9) 3 : 5 

Branky: Holík Václav, Macháček Matyáš 2x 
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Tabulka - OP starší přípravka 

1 Boskovice A 8 8 0 0 136:29 24 

2 Lipovec A 7 7 0 0 53:19 21 

3 Blansko A 7 6 0 1 105:30 18 

4 Blansko B 7 6 0 1 93:29 18 

5 RDR Akademie D 6 5 0 1 85:29 15 

6 RDR Akademie R 6 5 0 1 58:29 15 

7 Olomučany 6 4 1 1 45:32 13 

8 RDR Akademie RJ 6 4 0 2 46:46 12 

9 Boskovice B 8 3 1 4 58:57 10 

10 Letovice A 6 3 0 3 48:40 9 

11 Letovice B 6 3 0 3 36:39 9 

12 Žijeme hrou/Kunštát A 6 3 0 3 44:50 9 

13 Šošůvka-Vysočany/Sloup 8 3 0 5 52:89 9 

14 Žijeme hrou/Kunštát B 6 2 0 4 46:42 6 

15 Knínice 8 2 0 6 39:68 6 

16 Bořitov 8 1 0 7 43:78 3 

17 Lipovec B 7 1 0 6 31:96 3 

18 Jedovnice/Kotvrdovice 8 1 0 7 28:105 3 

19 Černá Hora 6 0 0 6 16:75 0 

20 Vilémovice/Ostrov 6 0 0 6 11:91 0 

 
 

Zbývající utkání - OP starší přípravka 

5. kolo So 25.9. 2021, 9:00 hod., hřiště Kunštát 
Žijeme hrou/Kunštát B – Bořitov Černá Hora – Žijeme hrou/Kunštát A 
Žijeme hrou/Kunštát A – Bořitov Černá Hora – Žijeme hrou/Kunštát B 
6. kolo Pá 1.10. 2021, 16:30 hod., hřiště Černá Hora 
Bořitov – Blansko B   Černá Hora – Blansko A 
Bořitov – Blansko A   Černá Hora – Blansko B 
7. kolo So 9.10. 2021, 9:30 hod., hřiště Letovice 
Letovice B – Bořitov    Letovice A - Černá Hora 
Letovice A - Bořitov    Letovice B - Černá Hora 
8. kolo So 16.10. 2021, 9:00 hod., hřiště Jedovnice 
Jedovnice/Kotvrdovice - Bořitov Vilémovice /Ostrov - Černá Hora 
Vilémovice /Ostrov – Bořitov  Jedovnice/Kotvrdovice - Černá Hora 

9. kolo Pá 22.10. 2021, 16:00 hod., hřiště Bořitov 
Bořitov – Boskovice A   Černá Hora - Boskovice B 
Bořitov – Boskovice B   Černá Hora - Boskovice A 
10. kolo So 30.10. 2021, 10:00 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora – Bořitov 
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Výsledky mistrovských utkání v kopané žáků 
 

Okresní přebor 2020-2021 

3. kolo    

28.08.2021  Černá Hora/Bořitov (6) Kořenec (13) 7 : 4 

Branky: Drábek František, Pachlopník Vít 2x, Feifer Ondřej, Vaněk Tomáš 3x 

4. kolo    

04.09.2021  VOLNO - VOLNÝ LOS (14) Černá Hora/Bořitov (6) --- 

15. kolo    

12.09.2021  Černá Hora/Bořitov (6) Vavřinec (15) 0 : 13 

6. kolo    

9.2021  Knínice (1) Černá Hora/Bořitov (6) 8 : 0 

 

 

 
Tabulka - OP žáci 

1 Boskovice B 5 5 0 0 43:6 15 

2 Vavřinec 5 4 1 0 43:2 13 

3 Knínice 5 4 1 0 38:9 13 

4 Jedovnice A 5 4 0 1 34:14 12 

5 Šošůvka-Vysočany/Sloup 5 4 0 1 25:14 12 

6 Lipovec/Ostrov 5 3 0 2 16:14 9 

7 Kořenec 5 1 1 3 19:27 4 

8 Svitávka/Žijeme hrou 5 1 1 3 13:34 4 

9 Jedovnice B 4 1 0 3 16:21 3 

10 Olomučany. 5 1 0 4 15:34 3 

11 Černá Hora/Bořitov 5 1 0 4 13:47 3 

12 Žijeme hrou B 2 0 1 1 5:16 1 

13 SK Jedovnice C 4 0 1 3 5:23 1 

14 Bukovinka 4 0 0 4 7:31 0 
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Zbývající utkání – OP žáci 

7. kolo Pá 24.9. 2021, 17:00 hod., 
hřiště Bořitov 
Černá Hora/Bořitov – Žijeme hrou B 

1. kolo Út 28.9. 2021, 13:30 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – 
Vysočany/Šošůvka 

8. kolo Ne 3.10. 2021, 10:45 hod., 
hřiště Svitávka 
Svitávka/ŽH – Černá Hora/Bořitov 

9. kolo So 9.10. 2021. 
Volný los 

10. kolo So 16.10. 2021, 10:00 hod., 
hřiště Bukovinka 
Bukovinka – Černá Hora/Bořitov 

11. kolo Ne 24.10. 2021, 12:30 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Olomučany 

12. kolo Čt 28.10. 2021, 12:45 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Jedovnice C 

13. kolo So 30.10. 2021, 9:00 hod., 
hřiště Jedovnice 
Jedovnice A – Černá Hora/Bořitov 

14. kolo So 6.11. 2021, 14:45 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Jedovnice B 

 

 
 
 
 

Rozpis zápasů týmů Žijeme hrou 
hraných na hřišti v Bořitově 

podzim 2021 

Datum Čas Událost 

Pátek 24.9. 17:00 Mladší žáci - Žijeme Hrou B 

Sobota 2.10. 9:00 Starší žáci - RDR Akademie 

Sobota 2.10. 10:45 Mladší žáci - RDR Akademie 

Sobota 16.10. 10:30 Starší dorost - Židenice 

Sobota 16.10. 13:00 Mladší dorost - Židenice 

Sobota 30.10. 10:30 Starší dorost - Líšeň B 

Sobota 30.10. 13:00 Mladší dorost - Líšeň B 

 

 
Orel Bořitov 
Jednota Orel Bořitov Vás srdečně zve na Tradiční BURČÁKOVÝ BÁL v Bořitově. 

Kde: Bořitov - sál Orlovny 
Kdy: 9.10.2021 (sobota) - od 20:00 hodin 
 

Těšit se můžete na výborný burčák a pestrý výběr vína z vinařské obce Mikulčice. Na baru 
na Vás budou samozřejmě čekat i další oblíbené alkoholické i nealkoholické nápoje včetně 
točeného piva. Bohaté občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hraje kapela NaLiTo! Velmi 
doporučujeme rezervaci a předprodej vstupenek na tel. 776 301 747 (Jiří Sedláček ml.). 
Vstupné 100,- Kč 
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Římskokatolická farnost sv. Jiří - Bořitov 
Pozdrav o. Tomáše 
Teprve krátce bydlím v Bořitově. Když se ráno probouzím, uvědomuji si, že tady má být můj 
nynější domov. Rodina, když se stěhuje, tak jde do nového bytu nebo domu už jako rodina. 
Nesou si ten pravý „domov“ s sebou. U kněží je to naopak. Jdeme do nového domu, ale tu 
rodinu, ten pravý „domov“ musíme teprve najít. Věřím, že moudrost nás učí v životě čerpat 
z toho starého i z toho nového. Chtěl bych popřát nám všem tuto rovnováhu i otevřenost. 
Na faře budete vždy vítáni, ať už jako věřící nebo jako občané. Pomoc potřebujeme občas 
všichni… Na přímluvu sv. Jiří i otce Bohumila, který na vás pamatuje v modlitbách, vám 
společně ze srdce žehnáme…          o. Tomáš 
 
 
Naše farnost vás zve na dobročinný jarmark - Misijní neděle 24. října 2021. 
Kdy? 
V neděli 24. října po skončení mše svaté v kostele od 11:00 do 12:00 hod., případně 
do vyčerpání dobrot.  
Srdečně zveme i na misijní mši svatou, která začne výjimečně v 10:00 hod. v kostele. 
Kde? 
Na prostranství před kostelem. V případě nepříznivého počasí proběhne akce s přispěním 
Jednoty Orel v sále Orlovny. 
Na co se můžete těšit? 
Tradiční koláče, kváskový chleba a jiné sladké či slané dobroty, které připraví dobrovolníci 
– místní šikovné pekařky. Nabídneme vám pohoštění nebo připravené balíčky 
za dobrovolný finanční dar, kterým přispějete na pomoc „misiím“ – oblastem ve světě, kde 
pomáhá církev nejchudším. Zveme vás tak na pozdější nedělní snídani (nebude chybět 
teplý čaj a dobrá káva) a můžete si i odnést balíček dobrot pro nedělní odpoledne do svých 
rodin. 
Proč akci konáme? 
Papežské misijní dílo na celosvětové úrovni podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci 
nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní 
zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících 
podvýživou, vážnými nemocemi atd. Více o činnosti a využití pomoci naleznete na webu 
www.missio.cz. 
Celý výtěžek odešleme na konto Papežských misijních děl, která tyto akce koordinují 
a zajistí, aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším v chudých oblastech světa. 
Děkujeme všem, kteří s námi chcete pomoci. 
 
 
Krátké zamyšlení 
Chléb je základní potravinou snad ve všech kulturách. Jeden anglický novinář kdysi provedl 
poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách světových měst ho 
nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu 
vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných 
pracovat tři hodiny, a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat 
za chleba celý den. 
 
 
 



16 

 

 

Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci říjnu 2021 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní 
pohody. 
 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – říjen 2021 (8 – 13 hod) 
 

  2.10. MUDr. Paděrová Miroslava Šebetov, 117  516 465 452 

  3.10. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

  9.10. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

10.10. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

16.10. MDDr. Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128 

17.10. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479 

23.10. MUDr. Ševčík Štěpán Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

24.10. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 

28.10. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

30.10. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479 

31.10. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 

 
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. 
 
 

Inzerce: 
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 17. října 2021 

ve 13,00 hodin na Hasičku.  
 

 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců v Bořitově připravuje VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se bude 
konat 27. listopadu na sále Hasičky, s malým občerstvením a tombolou. K poslechu a tanci 
bude hrát cimbálová muzika pana VARMUŽI. 
 
Dále připravujeme na 9. prosince zájezd na VÁNOČNÍ TRHY do Olomouce nebo do Brna. 
Musíme doufat, že se nám to letos vše vydaří. 
 
 
 

Moštování jablek 
Český zahrádkářský svaz Černá Hora zahájila moštování jablek ve své moštárně. Povozní 
doba je v úterý a pátek od 15 do 18 hodin. Ke zpracování přijímá jen umytá jablka. 

www.tiskfiala.cz 


