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

14. září 2020 v 18,00 hod v sále Hasičské zbrojnice. 

 E.on oznamuje přerušení dodávky el.  energie dne 10.9.2020 v době od 8,00 do 17,00 
hodin - část ulice Polní p.č. 815/20, p.č. 815/21, č.p. 381, č.p. 370 a p.č. 926 (Hájenka). 
 

V současné době probíhají intenzívní práce na realizaci revitalizace náměstí. Jsou 
dokončeny práce na chodnících a komunikaci kolem samoobsluhy a za samoobsluhou. 
První týden v září by měla proběhnout pokládka balené asfaltobetonové směsi na 
komunikaci. Probíhají práce na parkové části, tj. vodním prvku, dětském hradu a ploše pro 
workoutové prvky. V nejbližších dnech začnou práce na vydláždění velké centrální 
zpevněné plochy. Vedení obce v současné době řeší se zahradní architektkou výsadbu 
zeleně na náměstí, čemuž přikládá velkou důležitost, jako jednomu ze stěžejních prvků 
celého projektu. Vysázeno by mělo být cca 35 poměrně již vzrostlých stromů s obvodem 
kmene 20-25 cm jako je javor, dub, buk, lípa, platan, okrasné třešně a jabloně, borovice, 
jírovec, liliovník a další v různé barevné kombinaci listu tak, aby efekt byl celoročně co 
nejlepší. Předpoklad dokončení stavebních prací je polovina října, zahradnické práce a 
výsadba stromů, vzhledem k vegetační periodě předpěstovaných stromů koncem října a 
začátkem listopadu. S vysokou pravděpodobností obdrží obec na revitalizaci náměstí dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 mil. Kč. 
 

V obci také probíhá revitalizace veřejného osvětlení, kdy jsou měněny všechny výbojkové 
světelné body včetně výložníků a jsou nahrazovány LED světly. Po jejich výměně proběhne 
rekonstrukce všech rozvaděčů veřejného osvětlení tak, aby veřejné osvětlení mohlo 
pracovat v různém režimu svítivosti v závislosti na večerní a noční době a ročním období. 
 

 
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 
 

Starosta obce Bořitov podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   
 

  o z n a m u j e: 
 

1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE SE USKUTEČNÍ: 
 

   v pátek 2. října 2020   od 14,00 do 22,00 hodin 
a v sobotu 3. října 2020   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 podle § 15, odst. 1, písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje: 
 

v obci Bořitov minimálně pětičlennou okrskovou volební komisi. 
 

4. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 
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5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnosti a státní občanství ČR, nebude mu hlasování 
umožněno. 

 

6. 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. 
 

7. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu. 
 

8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu 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. 

 

Oznámení ZŠ a MŠ Bořitov 
Nový školní rok 2020/2021 zahájíme ve školce i ve škole v úterý 1. září.  
 

Mateřská škola 
začíná tento den plným provozem od 6:00. 
Letos ji bude navštěvovat 45 dětí, z toho 11 nově přijatých. Byly přijaty všechny přihlášené  
děti s trvalým bydlištěm v Bořitově  a 5 dětí z okolních obcí. 
Ve čtvrtek 3. září v 15:00 zveme všechny rodiče na společnou informativní schůzku, 
která  bude v případě příznivého počasí spojena se „Zábavným odpolednem“ na zahradě 
školky. 
 

Základní škola 
Slavnostní zahájení proběhne od 8:00 v jednotlivých třídách. Už se moc těšíme na všechny 
děti, především na 10 našich nových prvňáčků. Na zahájení školního roku, které proběhne 
za přítomnosti zástupců obce, zveme také rodiče prvňáčků. 
O hygienických opatřeních při zahájení školního roku budou rodiče informováni mailem 
v návaznosti na aktuální situaci. 
Školní družina bude tento den v provozu od 9:00 – 16:00 pro žáky 1. - 3. ročníku, obědy 
budou vydávány až od středy.  Přihlášky do družiny, ke stravování a do kroužků dostanou 
děti hned v úterý. 
Od tohoto školního roku bude celkový počet žáků mírně klesat.  V pěti samostatných třídách 
se bude učit celkem 82 dětí. 
 

Více informací k provozu školky, školy i družiny najdete na www.zs.boritov.cz  
 

Také letošní hlavní prázdniny jsme využili ke zlepšení prostředí především v budově školy. 
Proběhla zde rekonstrukce hlavní chodby a schodiště. Byla vyměněna původní podlahová 
dlažba, kameninové schody byly vyčištěny a staré dřevěné obložení stěn nahradilo přírodní 
linoleum – marmoleum.  

http://www.zs.boritov.cz/
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Všichni doufáme, že nový školní rok strávíme co nejvíce ve škole a na společných akcích.  
Škola není jen o získávání nových poznatků, informací a dovedností, ale také o společných 
prožitcích a sociálních vazbách, které nám během distanční výuky ve druhé polovině 
minulého školního roku velice chyběly.       Za kolektiv školy Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise  zve děti i dospělé na soutěž ve cvrnkání kuliček 

„Kuličkiádu“, která se koná ve středu 23. září 2020 v 16,30 hod na 

hasičské zahradě. Kuličky pro děti zajistí kulturní komise. Občerstvení 
zajištěno. 
 
 

Kulturní komise zve všechny občany do letního kina Biografu LÁSKA na českou  komedii 

Příliš osobní známost. Promítat se bude v sobotu 12. září 2020 ve 20 hod U Mlýna 

ve sportovním areálu TJ Sokol Bořitov.   
Vstupné: dospělí 80,- Kč, mládež do 15 let 30,- Kč. 

 

PŘÍLIŠ  OSOBNÍ 
ZNÁMOST 

 

Natálie je šťastná 
svobodná třicátnice se 
skvělou kariérou a 
dlouholetou nejlepší 
kamarádkou Simonou, 
které se právě obrátil 
život vzhůru nohama.  
 

Hrají: Petra Hřebíčková, 
Tatiana Dyková, Eliška 
Balzerová a další. 

 

Biograf LÁSKA je mobilní kino, film se promítá na klasické promítací plátno, hlediště je 
sestaveno z plastových židlí. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši účast! 
 
 

Kulturní komise pořádá v sobotu 28. listopadu 2020 zájezd do Prahy na divadelní 
představení Ženy na pokraji nervového zhroucení, Divadlo Na Fidlovačce, začátek 
představení v 15,00 hodin. Cena za vstupenku + dopravu je 450 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit na OÚ Bořitov do 31.10.2020. Informace o odjezdu oznámíme v příštím 
Bořitovském zpravodaji. 
 
Připravujeme tyto akce: 
Strašidelný pochod 
Halloween - Soutěž o nejkrásnější vyřezanou dýni 
Rozsvícení Vánočního stromu 
Mikulášská nadílka 

 
Knihovna 
Vedoucí knihovny oznamuje, že v úterý 15.9.2020 bude knihovna zavřena. Otevřeno 
bude v pondělí 14.9.2020 od 13,00 do 19,00 hodin. 
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SDH Bořitov 
 Během prázdnin naše jednotka řešila několik událostí. Nejprve byla odčerpávat vodu ze 

zatopeného sklepa, dále dvakrát likvidovala nebezpečný hmyz. Na žádost obce se 
podílela na pálení klestí na ulici K Vodárně. Také byla dvakrát povolána operačním 
střediskem k požáru. První byl požár slámy za kombajnem na poli u Bořitova, druhý požár 
kompostárny v Blansku, kde díky velkému rozsahu byl vyhlášen II. stupeň poplachu a 
zasahovala i výšková technika ze stanice Blansko. 

 

 V sobotu 8. 8. proběhlo v areálu hasičské zbrojnice Letní sousedské posezení. Nově 
mohli návštěvníci ochutnat mimo jiné míchané nápoje z letního baru a langoše. Rádi 
bychom Vám poděkovali za účast a doufáme, že se Vám posezení líbilo. Výtěžek z této 
akce přispěl sboru na realizaci závlahového systému sportovní dráhy. 

 

 V měsíci srpnu byl pořízen a zabudován závlahový systém pro sportovní dráhu za 
hasičskou zbrojnicí. 

 

 V měsících červenec a srpen naši dorostenci vyrazili na závody 100 m s překážkami do 
Bludova, Třebíče a Prahy, které jsou zařazeny do seriálu Českého poháru. 
V sobotu 18.7 se dorostenci zúčastnili závodu 100 m překážkami v Hrušovanech u Brna. 
 

  Třebíč Bludov Praha Hrušovany u Brna 

Páral Filip 9. místo 11. místo 12. místo 2. místo 

Karásek Pavel 3. místo 10. místo 18. místo 11. místo 

Sázavský Jiří   16. místo 32. místo 9. místo 

Kučera Martin 12. místo   8. místo 7. místo 

Beranová Klára 17. místo 19. místo 20. místo   

Juračková Jolana 49. místo 28. místo   18. místo 

Páralová Simona 4. místo 9. místo 10. místo 4. místo 
 

Podrobnější výsledky ze seriálu Českého poháru naleznete na www.stovky.cz 
 

 V neděli 19. 7. starší žáci vyrazili na závody 60 m s překážkami  do Hrušovan u Brna. 
 Starší žáci: Jiří Sázavský 11. místo, Alexandr Hořava 17. místo, Daniel Janíček 22. místo, 

David Svítek 32. místo 
 Starší žákyně: Renata Nejezchlebová 27. místo, Anna Odehnalová 31. místo 
 

 I v letošním roce si vedoucí mládeže připravili pro své svěřence Hasičský víkend, který 
letos provázela hra „ARMY camp“. První den vyrazili mladí hasiči do Výpustku u Křtin a 
Technického muzea v Brně. Druhý den čekala mladé hasiče procházka na Jižní portál. 
Tuto akci podpořila dotace z MŠMT. 

 

 Od začátku srpna se naplno rozeběhly tréninky mladých hasičů. Žáci trénují v pondělí a 
v pátek od 16:30 a dorostenci pondělí, středa, pátek od 18:00. Rádi mezi námi přivítáme 
nové zájemce o hasičský sport. 

 

 Výbor OSH Blansko na svém zasedání schválil naši žádost na pořádání podzimního 
závodu okresního kola hry Plamen a dorostu. Tento závod proběhne v sobotu 3. října.  

 

Inzerce: 
 Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 13. září 2020 

ve 13,00 hodin na Hasičku.  
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TJ Sokol Bořitov 
TJ Sokol Bořitov pořádá pro cvičící žactvo turistický zájezd do Jeseníků. Pěší túra a 

program zájezdu je zvolen tak, aby vše zvládly i menší děti.  
 
Program zájezdu:  
odjezd z Bořitova v 7,15 hod od Manga v sobotu 26. září 2020, příjezd na Ovčárnu pod 
Pradědem před 10 hod. Výšlap na Praděd po pohodlné asfaltové cestě s pozvolným 
stoupáním. Vychází se z nadmořské výšky 1300 m. Délka trasy na vrchol Pradědu ve výšce 
1 491m je 3-3,5km a dá se vyjít i s kočárkem. Při pomalejší chůzi cesta nahoru trvá necelou 
hodinu v čistém horském ovzduší. Z vrcholu Pradědu jsou krásné vyhlídky na celé Jeseníky, 
v případě dobré viditelnosti i slovenské hory, Krkonoše se Sněžkou, Alpy a další. Výhledy 
lze vylepšit ještě z vyhlídkové plošiny, která je ve výšce 70 m televizního vysílače na vrcholu 
Pradědu. Po odpočinku a užití výhledu sejdeme stejnou cestou k chatě Barborka na 
parkoviště Ovčárny k autobusu, který nás zaveze do Karlovy Studánky. Po zhlédnutí 
vodopádu v blízkosti parkoviště se projdeme lázeňskou částí města s možností občerstvení 
v cukrárně, kavárně či restauraci (asi 2 hod. volného času). Předpokládaný odjezd z Karlovy 
Studánky je kolem 16 hod a návrat do Bořitova v 18,30 – 19,00 hod. 
 
Dopravu nám zajistí cestovka KMtour Boskovice komfortním autobusem (klimatizace, 
možnost zakoupení nápojů, teplé párky, zkušený řidič). Doprava pro účastníky je zdarma a 
je hrazena z dotace Můj klub, kterou TJ Sokol získala od MŠMT pro sportovní aktivity 
cvičících dětí a dále sponzorského daru 
boskovické cestovky. Občerstvení si 
hradí každý sám, společný oběd není 
zajištěn.  
 
Přihlášení na zájezd přijímají cvičitelé 
ve cvičebních hodinách od pondělí 14. 
9. do středy 23.9.2020 nebo písemně: 
lud.matouskova@email.cz.  U menších 
dětí (od 3 do 7 let) je nutný doprovod 
rodiče či dospělé osoby. Konečné 
informace k zájezdu (počet účastníků, 
zasedací pořádek v autobusu aj.) budou 
podány ve středu 24.9. v 17,30 hod na 
sokolské zahradě.     
 
 

 
Tradiční cyklistické závody „O mistra Bořitova“ 
Na neděli dopoledne 4. října 2020 připravujeme tradiční cyklistické závody „O mistra 
Bořitova".  Závodnické kategorie a další podrobnosti k závodu uvedeme  v říjnovém 
Bořitovském zpravodaji a na webových stránkách TJ Sokol Bořitov. 
 
 

Rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny ve cvičebním roce 2020-2021    

Pravidelné cvičení začíná od pondělí 14. září 2020. Aby i v letošním cvičebním roce bylo 
prostředí tělocvičny pro cvičení čisté a bezpečné, zejména lakovaná podlaha, žádáme 
všechny cvičence, aby si zajistili odpovídající obuv do tělocvičny. Nejvhodnější obuv jsou 
tenisky „sálovky“, pro děti - dívky cvičky „jarmilky“. 

mailto:lud.matouskova@email.cz
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1. děti od 2-6 let  pondělí 16,30 - 17,30 - první cvičení je v pondělí 14.9.  
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 15.9. 
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, kopané, plavání či 
dalších sportech 
cvičitel: Honza Svoboda    
 
3. žačky od 6-13 let středa 16,00 - 17,40 – první cvičení je ve středu 16.9. 
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. Ludmila Matoušková., Lenka Ťoupková, PhDr. Šárka Hlavatá  
 
4. kondiční cvičení ženy středa18,00 - 19,30 – první cvičení je ve středu 16.9. 
zdravotně-kondiční cvičení zaměřené na posílení svalů, pohyblivost kloubů, správné 
dýchání, 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. Ludmila Matoušková 
 
5.aerobik ženy  úterý, čtvrtek 19,30 - 20,30  
stepaerobik (úterý), kondiční aerobik (čtvrtek). Posilování, protahovací cviky, 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 - zimní treninky v tělocvičně  
     Muži    úterý, čtvrtek 18,00 - 19,15 ,žáci čtvrtek 16,30 - 17,45 
vedoucí: Alois Ťoupek, Ing.Tomáš Žid  
 
9. volejbal ženy, muži od 18 let  neděle 16,00 - 17,45 , středa 20,30 - 21,30 
vedoucí: Petr Odehnal 
 
10. joga   neděle    18,15 - 19,45 
cvičitel: Petr Antoš 
 
11. box   čtvrtek 17,00 - 18,30 
cvičitel: Hrunek Vilém 
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  DRAKIÁDA 
     tradiční 26. ročník pořádá „DRAKIÁDNÍ KLUB ČERNÁ HORA“ 

      sobota 26. 9. 2020 na letišti v Bořitově 
 

Jedna z mála drakiád na Moravě, potažmo v celé České republice, kam se sjíždí letci 
z celé republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době asi jediná drakiáda, kde 
můžete vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit. 

  

Program: 
12,00 -12,15   Zahájení drakiády, létání s draky 
 

12,15 -14,00   Registrace  soutěžících  
 Předvedení draků do všech soutěží  
 Létání s draky, ukázky létání s akrobatickými draky 
 

14,00 -16,00  Soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka – soutěž je určená hlavně pro 
vlastnoručně vyrobené jednolané draky, ale mohou se účastnit i draci 
kupovaní. Lepší hodnocení ale dostanou draci vlastnoručně vyrobení. 

  

 Velká soutěž v ovládání dvoulaných akrobatických draků 
 

 Freestyle létání akrobatických draků"  
   

Zve DK Černá Hora a DRACI.NET          www.draci.net 

 
 
Zprávy z oddílu kopané 
 
Mužstvo malé kopané 
ve složení Fojt Jan, Fojt Lukáš, Fojt Tomáš, Málek Michal, Malík Tomáš, Petrák Lukáš, 
Štěpánek Karel a Zouhar Petr se 4.7. 2020 zúčastnilo turnaje v malé kopané v Jabloňanech, 
kde skončilo na druhém místě. 
 

Výsledky našeho mužstva: Bořitov-Jabloňany B 2:1    
                        Bořitov-Jabloňany A 0:2 
 

Konečné pořadí turnaje: 1. Jabloňany A,  2. Bořitov, 3. Jabloňany B, 4. Obora   
 
 

Výsledky utkání v kopané mužů 
Okresní pohár Agris Cup 

 

1. kolo Ne 26.7. 2020 
Svitávka – Bořitov 0:0 (PK 3:4) 
 

2. kolo Ne 2.8. 2020 
Bořitov – Ráječko B 4:5 (1:3) 
Branky: Zouhar P., Vorlický J., Majer L. 2x 

 
 

Rozlosování   MUŽI 
II. třída (Okresní přebor) - Podzim 2020 

 

1. kolo Pá 7.8. 2020, 18:00 hod. 
Letovice - Bořitov 

2. kolo Ne 16.8. 2020, 17:00 hod. 
Bořitov - Jedovnice 
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3. kolo Ne 23.8. 2020, 14:30 hod. 
Kunštát B - Bořitov 

4. kolo Ne 30.8. 2020, 16:30 hod. 
Bořitov - Doubravice 

5. kolo Ne 6.9. 2020, 13:30 hod. 
Velké Opatovice - Bořitov 

6. kolo Ne 13.9. 2020, 16:00 hod. 
Bořitov - Rudice 

7. kolo Ne 20.9. 2020, 15:30 hod. 
Skalice - Bořitov 

8. kolo Ne 27.9. 2020, 15:30 hod. 
Bořitov - Adamov 

9. kolo Ne 4.10. 2020, 15:00 hod. 
Olomučany - Bořitov 

10. kolo Ne 11.10. 2020, 15:00 hod. 
Bořitov – Ráječko B 

11. kolo Ne 18.10. 2020, 14:30 hod. 
Knínice - Bořitov 

12. kolo Ne 25.10. 2020, 14:30 hod. 
Drnovice - Bořitov 

14. kolo St 28.10. 2020, 14:00 hod. 
Bořitov - Letovice 

13. kolo Ne 1.11. 2020, 14:00 hod. 
Bořitov – Olešnice 

 
Výsledky mistrovských utkání v kopané: 

 

1. kolo Pá 7.8. 2020, 18:00 hod. 
Letovice – Bořitov 2:1 (1:0) 
Branka: Vorlický J. 

2. kolo Ne 16.8. 2020, 17:00 hod. 
Bořitov – Jedovnice 2:4 (1:1) 
Branky: Vorlický J., Menoušek L. 

3. kolo Ne 23.8. 2020, 14:30 hod. 
Kunštát B – Bořitov 4:0 (2:0) 
 

 

 
Tabulka II. třída (Okresní přebor) mužů 

1 Doubravice 3 3 0 0 6 : 2 9 
2 Drnovice 3 2 0 1 10 : 4 6 
3 Olomučany 3 2 0 1 8 : 3 6 
4 Ráječko B 3 2 0 1 8 : 6 6 
5 Letovice 3 2 0 1 4 : 4 6 
6 Jedovnice 3 1 2 0 8 : 6 5 
7 Kunštát B 3 1 1 1 10 : 7 4 
8 Olešnice 3 1 1 1 5 : 3 4 
9 Rudice 3 1 1 1 4  2 4 

10 Skalice 3 1 1 1 7 : 9 4 
11 Velké Opatovice 3 1 0 2 5 : 9 3 
12 Knínice 3 0 2 1 6 : 8 2 
13 Bořitov 3 0 0 3 3 : 10 0 

14 Adamov 3 0 0 3 0 : 11 0 
 

Prázdninový kemp pro naše nejmenší sportovce 
Oddíl kopané uspořádal společně se spolkem Žijeme Hrou ve dnech 7.7. -  11.7. 2020 ve 
fotbalovém areálu v Bořitově pobytový kemp pro naše nejmenší hráče. 
 

Kromě nejmenších bořitovských sportovců se kempu zúčastnili „příměstskou formou“ i hráči 
z Boskovic a ze spolku Žijeme Hrou. 
 

Děkujeme všem zúčastněným trenérům mládeže, funkcionářům i rodičům, kteří se zasloužili 
o úspěšný průběh kempu. Za zajištění stravování pro naše nejmenší sportovce pak patří 
poděkování gastroprovozu ZEPO Bořitov, družstvo. 
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Rozlosování - OP starší přípravka 
Podzim 2020 

 

1. kolo Út 1.9. 2020, 17:00 hod., hřiště Knínice 

Svitávka – Bořitov 
Knínice – Černá Hora 

Knínice – Bořitov 
Svitávka – Černá Hora 

2. kolo Ne 6.9. 2020, 13:00 hod., hřiště Olomučany 

Olomučany – Černá Hora 
 

Bořitov – Černá Hora 
Olomučany – Bořitov 

3. kolo Pá 11.9. 2020, 16:30 hod., hřiště Černá Hora 

Bořitov – Boskovice D 
Černá Hora – Boskovice C 

Bořitov – Boskovice C 
Černá Hora – Boskovice D 

4. kolo Čt 17.9. 2020, 16:00 hod., hřiště Boskovice (UT/tráva) 

Boskovice A – Černá Hora 
Boskovice B - Bořitov 

Boskovice B - Černá Hora 
Boskovice A - Bořitov 

5. kolo So 26.9. 2020, 10:00 hod., hřiště Bořitov 

Bořitov – Žijeme hrou B 
Černá Hora – Žijeme hrou A 

Bořitov – Žijeme hrou A 
Černá Hora – Žijeme hrou B 

6. kolo So 3.10. 2020, 9:30 hod., hřiště Letovice 

Letovice A – Bořitov 
Letovice B – Černá Hora 

Letovice B – Bořitov 
Letovice A – Černá Hora 

7. kolo Pá 9.10. 2020, 16:00 hod., hřiště Černá Hora 

Černá Hora – Blansko A 
Bořitov – Blansko B 

Černá Hora – Blansko B 
Bořitov – Blansko A 

8. kolo So 17.10. 2020, 9:00 hod., hřiště Blansko - Mlýnská (UT) 

Blansko C – Černá Hora 
Blansko D – Bořitov 

Blansko C – Bořitov 
Blansko D – Černá Hora 

9. kolo So 24.10. 2020, 10:00 hod., hřiště Bořitov 

Bořitov – Bukovinka 
Černá Hora – Kotvrdovice/Jedovnice 

Černá Hora – Bukovinka 
Bořitov – Kotvrdovice/Jedovnice 

10. kolo St 28.10. 2020, 9:00 hod., hřiště Lipovec 

Šošůvka/Vysočany – Bořitov 
Lipovec – Černá Hora 

Šošůvka/Vysočany – Černá Hora 
Lipovec – Bořitov 

11. kolo So 31.10. 2020, 9:00 hod., hřiště Černá Hora 

Bořitov – Doubravice 
Černá Hora – Rájec-Jestřebí 

Černá Hora – Doubravice 
Bořitov – Rájec-Jestřebí 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci září 2020 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Úmrtí 
Hlaváčková Marie 
Tihelka Stanislav 
Štrof Klement 
Dobrovolná Marie 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – září 2020 (8 – 13 hod) 
 

  5.9. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

  6.9. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

12.9. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

13.9. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

19.9. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

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

26.9. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá) Letovice, Masarykovo nám. 162/38   792 325 591 

27.9. MDDr. Veselý  Letovice, Masarykovo nám. 162/38   792 325 591 

28.9. MDDr. Vrbová  Knínice u Boskovic, 330 774 844 735 

 
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 pořádá v měsíci září jednodenní  zájezdy, v úterý 15. září a úterý 
22. září do Slatiňan,  Pardubic a hřebčína Kladruby nad Labem. Odjezd autobusů je 
vždy v 7 hodin od Manga. 
Nejdříve navštívíme zámek Slatiňany a potom město Pardubice, kde si prohlédneme 
centrum města a v  restauraci Pod Košem se naobědváme, k obědu bude  grilované kuřecí 
prso, šťouchané brambory, restovaná zelenina za cenu 130,- Kč. Oběd si hradí každý sám. 
Návrat domů kolem 20 hodiny.  
 

Orel Bořitov 
Přejeme všem žákům úspěšný návrat do školních lavic bez zbytečných komplikací a v 
plném zdraví. 
 

Srdečně zveme na tradiční 6. Pivní minifestival, který se koná v sobotu dne 5. září na 
orlovně. Začátek od 18 hodin. Těšit se můžete na pestrý výběr pivních vzorků a bohaté 
občerstvení. K tanci a poslechu zahrají kapely NaLiTo a MomentY. 
 

Pravidelné tréninky dětí ve florbale, budou zahájeny od úterý 22.9. od 15 hodin. 
 

Termín pravidelného cvičení na balónech upřesníme v dalším Bořitovském zpravodaji. 
 

V sobotu dne 10.10.2020 proběhne na orlovně tradiční Burčákový bál. K tanci a 
poslechu zahraje orelská kapela NaLiTo. Srdečně vás na tuto akci zveme a těšíme se na 
hojnou účast. 


