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Oznámení obecního úřadu 
 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 
 

VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
 

A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 
 
Starosta obce Bořitov podle § 15 odst. 1  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 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 Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva kraje se uskuteční: 
 

v pátek 7. října 2016   od 14,00 do 22,00 hodin 
a v sobotu 8. října 2016   od 8,00 do 14,00 hodin 
 

V případě, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky nezíská počet 
hlasů potřebný ke zvolení (§ 75 zákona č. 247/1995 Sb.),  
 

proběhne 2. kolo voleb 
 

v pátek 14. října 2016   od 14,00 do 22,00 hodin 
a v sobotu 15. října 2016   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 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. 
 

Takto stanovená komise bude plnit současně i úkoly týkají se voleb do Senátu Parlamentu 
ČR vyhlášené na dny 7. - 8. října 2016, případně druhého kola ve dnech 14. - 15. října 2016 
(dle § 14, písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 

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, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR 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 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. 

 

8. 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. 

 

9. V případě druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží volič 
hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. 

 

 Obecní úřad apeluje na občany, aby svůj biologický odpad odstraňovali v souladu se 
zákonem o odpadech v kompostérech, případně na sběrném dvoře.  
 

Dětská ambulance Černá Hora 
Od 1.9.2016 v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ordinuje MUDr. Marie Ryzí.  
Zavádí možnost objednávání pacientů v rámci objednávacího systému. Tato změna by 
měla přinést zkrácení čekací doby a tedy zvýšení Vašeho komfortu. Je možné se 
objednávat na akutní ošetření i kontroly. Prosím, využijte objednávání po telefonu na tel. 
516 437 380. Objednaní pacienti budou ošetřeni přednostně. Děkujeme. 
Více na www.pediatr-cernahora.cz. 

http://www.pediatr-cernahora.cz/
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Oznámení školy 
Škola v číslech ve školním roce 2016-2017: 
MŠ: v mateřské škole je zapsáno  56 dětí ve dvou třídách. 
ZŠ: v základní škole se učí 65 žáků v pěti ročnících – 1. ročník (18 dětí), 2. ročník (15 

dětí), 3. ročník (15 dětí), spojený 4. a 5. ročník (11+6 dětí). 
Škola má celkem 16 zaměstnanců, z toho 11 pedagogických (4 v MŠ a 7 na ZŠ). 
Při ZŠ pracuje školní družina, kterou navštěvuje  51 dětí ve dvou odděleních. 
 
Jaký byl měsíc září v MŠ 

 6. září se uskutečnila informativní schůzka pro rodiče, na které byli seznámeni 
s průběhem prací v rámci přeměny zahrady, organizací školního roku a změnami ve 
stravování. 
 

 16. září se děti vypravily do brněnského divadla Radost na divadelní představení 
„Pohádková píšťalka“. Přes prvotní rozpaky, které bývají na začátku školního roku běžné, 
si děti pohádku náramně užily. 

 
…a v ZŠ 

 1. září proběhlo Slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti rodičů prvňáčků, 
starosty obce ing. Břetislava Tesaře a pana faráře Němečka. Nové prvňáčky přivítala 
jménem SPOZ Bořitov paní Filoušová, která předala novým žáčkům tradiční malé dárky, 
za které tímto děkujeme. 
 

 3. září se více než 40 dětí zúčastnilo sportovně-společenské akce, kterou v místní 
sokolovně pořádal Sokol Bořitov. Hlavními hosty byla olympionička Šárka Kašpárková,      
která dětem představila projekt „Česko sportuje“, do něhož se naše škola přihlásila a 
především Michaela Hrubá se svojí trenérkou, která  zajímavě a s úsměvem odpovídala 
na otázky týkající se její sportovní kariéry a účasti na olympiádě v Rio de Janeiro (více 
na www.zs.boritov.cz). 

 

 30. září měly děti v rámci projektové výuky opět možnost projevit svou tvořivost a vyrobit 
si drobnosti z keramiky pod vedením paní Lenky Strakové 

 
 
Další informace: 
 
Zájmové kroužky pro děti – od října již začínají pracovat všechny zájmové kroužky v rámci 
ZŠ a MŠ. Veškeré aktuální informace najdete na webu školy v části Zájmové kroužky. 
 
Podzimní sběr papíru pro bořitovskou školu                                                                                                                                                   
Ve dnech 11.-14. října  2016 proběhne sběr odpadového papíru (nemusí být tříděný ani 
svázaný), jehož výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí Mateřské a Základní školy Bořitov. 
Sběrový papír bude možné složit do uzamykatelného kontejneru vedle budovy ZŠ v těchto 
termínech: 
 
Úterý    11.10. 14,00 – 18,00 
Středa  12.10.   7,00 – 18,00  
Čtvrtek 13.10.   7,00 – 18,00    
Pátek   14.10.   7,00 – 12,00  
 
Děkujeme předem všem, kteří sběrem pomohou podpořit aktivity školy určené dětem. 

http://www.zs.boritov.cz/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7pNOR97PPAhVMuhQKHdGzALkQjRwIBw&url=http://zsvotice.cz/index.php?a%3Dindex-aktuality/sber-stareho-papiru&psig=AFQjCNHBnE18OhjHTObCz05U9b0op2ntxA&ust=1475216280295184
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TJ Sokol Bořitov 
 

C V I Č Í M E     P O   P R Á Z D N I N Á C H 
 

Rozvrh cvičení  v tělocvičně sokolovny ve cvičebním  roce 2016-2017 platný od 1.10.2016.  
 
1. děti od 2-6 let   úterý 16,30 - 17,30 
oblíbené cvičení dětí, děti pod vedením cvičitelky a dohledu svých rodičů  si procvičují 
obratnost, pohyblivost, pohybovou koordinaci 
cvičitelka: Marečková Šárka 
 

2. žačky od 6-13 let  středa 16,15 - 17,45 
cvičení je zaměřeno na pohybovou všestrannost, obratnost, fyzickou kondici, koordinaci, 
posilování s cílem zpevnění a narovnání postavy, základy aerobiku, cvičení na sportovním 
nářadí a náčiní - stuhy, kužely, míče, míčové hry. Cvičí se ve 2 družstvech, mladší a starší 
žačky. 
cvičitelky: ing. Matoušková Ludmila, Ťoupková Lenka 
 

3. chlapci od 6-12 let  čtvrtek 16,15 - 17,30 
cvičení zaměřené na pohybovou všestrannost, obratnost, fyzickou kondici, cvičení na 
nářadí, trénování disciplín olympijského víceboje, míčové hry  
cvičitelé: Honza Svoboda, Kuba Machorek 
 

4. kondiční cvičení ženy  středa  18,15 - 19,30 
zdravotně-kondiční cvičení zaměřené na posílení svalů, zlepšení pohyblivosti kloubů, 
zpevňování postavy. Cvičení při hudbě 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 Ludmila 
 

5. aerobik    úterý, čtvrtek 19,30 - 21,00  
aerobik (úterý), stepaerobik  (čtvrtek). Posilování, protahovací cviky, strečink pro fyzickou 
kondici, zeštíhlování a tvarování postavy  
cvičitelka: Petráková Marie 
 

6. badminton (ženy, muži,) středa 19,30 - 21,00 
 

7. stolní tenis                          
žactvo-školní družina pondělí  13,00-15,00 
muži    pondělí, pátek 18,00 - 20,00 
 

8. fotbal - zimní treninky od listopadu    
muži    úterý, čtvrtek 18,00 - 19,30 
žáci- žijeme hrou  pátek 16,00 - 17,00 
 

Případné další informace podají cvičitelé v jednotlivých cvičeních a na  tel. 775 190 242. 
 
ZVEME  VŠECHNY   ZÁJEMCE  O  CVIČENÍ 
 
 
 
Oddíl nohejbalu 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu, pořádá v sobotu 1.10.2016 na víceúčelovém hřišti u 
sokolovny závěrečný turnaj letošní sezony v nohejbale dvojic o „Pohár oddílu 
nohejbalu". Prezentace účastníků v 9:30 hodin. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme 
všechny fanoušky tohoto sportu. 
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Zprávy z oddílu kopané 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 

 

II. třída muži (Sportika OP)  

5. kolo Ne 4.9. 2016 
Boskovice B – Bořitov 2:1 (1:0) 

Branka Fojt L. 

6. kolo Ne 11.9. 2016 
Šošůvka – Bořitov 3:1 (1:0) 

Branka: Beránek I. 

7. kolo Ne 18.9. 2016 
Bořitov – Sloup 3:2 (0:1) 

Branky: Troško L., Beránek I. 2x 

8. kolo Ne 25.9. 2016 
Letovice – Bořitov 1:1 (0:0) 

Branka: Jakubec L. 

 

 
Tabulka II. třída muži (Sportika OP) 

1 Ráječko B 7 5 0 2 33 : 17 15 

2 Olešnice 7 5 0 2 22 : 17 15 

3 Šošůvka 7 4 2 1 28 : 21 14 

4 Vysočany 7 4 1 2 17 : 12 13 

5 Lipůvka 7 3 3 1 15 : 10 12 

6 Boskovice B 7 3 2 2 17 : 16 11 

7 Olomučany 7 3 1 3 17 : 16 10 

8 Sloup 7 2 3 2 14 : 14 9 

9 Bořitov 7 2 2 3 16 : 12 8 

14 Kořenec 7 1 1 5 9 : 23 4 

 

 

Zbývající utkání II. třída muži (Sportika OP) 

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 Ne 23.10. 2016, 11:30 hod. 
Ráječko – Bořitov 

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

14. kolo Ne 6.11. 2016, 14:00 hod. 
Bořitov - Vysočany 

 



6 

 

Důležitá informace pro rodiče a děti, které navštěvují cvičební a tréninkové jednotky 
na hřišti u Váňových.  
Od měsíce října se budeme scházet místo ve čtvrtek v úterý, a to v 16,30 hod. Změna začne 
platit od 4. 10. 2016. 
Dne 16.10. 2016 a 30.10. 2016 na hřišti u Váňových uspořádáme fotbalové turnaje dětí, 
kteří jsou zapojení do projektu „Žijeme hrou“. Turnajem, který proběhne 30.10.2016, 
uzavřeme cyklus venku na velkém hřišti. Od  4.11.2016 od 16,00 hod do 17,30 hod budeme 
chodit do místní Sokolovny. 
Zde se děti budou zdokonalovat ve cvičení na nářadí. Dále v obratnosti, gymnastice a 
míčových hrách. Toto vše bude pod dozorem Radka Talafy, Vladana Horáka, Aleše 
Odehnala a Aloise Ťoupka. V případě dotazů volejte na tel. 602 576 538 p. Ťoupek. 
 
 

SDH Bořitov 
V neděli 18.9. proběhla na sportovišti za hasičskou zbrojnicí soutěž Bořitovská 

stovka, která přilákala 70 závodníků z širokého okolí. Domácí barvy hájilo 9 závodníků s 
následujícími výsledky:  
ml. dorostenky:  Simona Páralová - 4. místo 
mladší dorostenci:  Patrik Fojt - 3. místo, Pavel Karásek - 4. místo 
střední dorostenci:  David Pospíšil - 3. místo,   Martin Kučera - 7. místo,  

Tomáš Kučera - 14. místo, Martin Sedláček - 17. místo 
muži:    Filip Páral - 2. místo, David Kučera - 6. místo.  
Kompletní výsledky najdete na sdh.boritov.cz    
 

Dne 23. září byli pozváni starší žáci panem místopředsedou senátu Zdeňkem 
Škromachem za vítězství v krajském kole do Prahy. Po procházce po pražských památkách 
čekala naše úspěšné hasiče schůzka se samotným senátorem a také prohlídka historických 
prostor senátu.  
 

V sobotu 10. září proběhlo v Sudicích poslední kolo VCB. Družstvo A si s časem 
18,18 a čtvrtým místem částečně opravilo celkové hodnocení. Se součtem 51 bodů obsadilo 
16. místo, mladé družstvo B obsadilo 36. místo s 10 body. Letošní nepovedená sezóna 
ukázala, na čem musí oba týmy přes zimu zapracovat. 
 

V měsíci září proběhly soutěže mladých hasičů v Borotíně a Sebranicích. Mladší žáci 
získali 14. a  7. místo. V celkové tabulce jim náleží také 7. pozice. Starším žákům se vedlo 
lépe. Body, které získali za 2. a 1. místo stačili na to, aby se vrátili do čela celkového 
hodnocení. Do konce letošní sezóny zbývají poslední dvě soutěže v Ostrově a Drnovicích. 
V polovině října čeká všechny naše mladé hasiče podzimní část okresního kola hry Plamen 
ve Velkých Opatovicích.  
 

Poslední zářijovou sobotu proběhlo v Drnovicích školení vedoucích a instruktorů 
mládeže. Tohoto školení se zúčastnili všichni vedoucí SDH Bořitov. Jan Fojt st., David Páral 
a Lukáš Martínek si obnovili kvalifikaci II. stupně vedoucí. Tuto kvalifikaci získala také 
Kateřina Pospíšilová. Noví vedoucí Pavlína Včelařová, Jiří Kakáč a Jan Fojt ml. získali 
kvalifikaci III. stupně instruktor. Přejeme našim vedoucím pevné nervy a spoustu trpělivosti 
s výchovou mladých hasičů. 
 

V září  naši  členové  předvedli  ukázky s naší  historickou  technikou v sobotu 10.9. 
v Klepačově, kam byli pozváni na oslavy výročí založení místního SDH. Po ukázkách přejeli 
do Holešína, kde probíhalo slavností otevření hasičské zbrojnice.  
 

Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na 
facebooku SDH Bořitov 
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Orel Bořitov 
 V sobotu 1.10. se uskuteční již 3. ročník Soutěže o nejlepší a největší česnek Bořitova 

a okolí, kdy v úzké spolupráci s panem Jaroslavem Crhákem ohodnotíme vaše 
pěstitelské produkty. Můžete také ochutnat grilované speciality z česneku, dýní, cuket. 
Začátek v 16,00 hodin na Orlovně. 

 

 V úterý 4.10. ve 14,00  hodin zahájíme přípravné tréninky mladých florbalistů. Podle 
zájmu budou děti rozděleny do dvou skupin. 
Pro letošní sezónu plánujeme rozšířit tréninky starších s týmem mužů. 

 

 V úterý 4.10. v 18,30 hodin zahájí tradiční cvičení ženy - balóny. 
 

 Ve čtvrtek 6.10. od 19,00 hodin zahájíme florbalové boje smíšených družstev mužů, žen 
a veteránů. 

 

 V sobotu 22.10. ve 20,00 hodin vás všechny srdečně zveme na BURČÁKOVÝ  BÁL  s 
tradičně výborným burčákem z Mikulčic. 
K tanci a poslechu na Orlovně zahraje skupina REFLEX-ROCK. 

 

 V sobotu 26.11.2016 zveme na  Ježíškovy vánoční dílničky, které se budou konat od 14 
– 18 hodin na Orlovně. 

 
 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise zve na divadelní představení  Zapeklitá komedie aneb Kdosi 

brousí nad Paďousy, které sehraje Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice v sobotu 
29. října 2016 v 19,00 hodin v sále sokolovny. Vstupné: dospělí 70,- Kč a děti do 15ti let 
30,- Kč.  

 
V pondělí 31. října 2016 v 17,30 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 přineste od 17 – 17,30 hod před obecní 
úřad, 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. 
  

Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na  STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ 
POCHOD, který se bude konat v pátek 4. listopadu 2016. Sraz účastníků je v 17,30 

hodin před Obecním úřadem Bořitov. Je nutné si vzít s sebou baterky, čelovky apod. 
Pro účastníky bude vyznačena trasa, na které najdete několik stanovišť s překvapením v 
podobě pohádkových postav. Pochod zakončíme na Hasičské zahradě, kde po příchodu 
bude na děti čekat překvapení a dále vystoupí kouzelník LuMi.  Poté děti dostanou párky, 
které si budou moci opéct.  
 

 Kulturní komise připravuje tradiční   Rozsvícení vánočního stromu na neděli 
27. listopadu 2016, poté bude následovat Mikulášská nadílka. Opět k nám zavítá 
Mikuláš a čerti z Lipůvky. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci říjnu 2016 
Havlík Josef   Podsedky 190 
Komárek Valentin  Úvoz 326 
Jalová Helena  Sokolská 71 
Lengálová Terezia  Družstevní 298 
Dvořáková Marie  Podsedky 65 
Ostrý František  Dolní Zádvoří 335 
Aleksová Marie  Podsedky 188 
Odehnal Antonín  Chlumská 140 
Kolínková Ludmila  Sokolská 55 
 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - říjen 2016 (8 – 13 hod) 
 

  1.10. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 

  2.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 

  8.10. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 

  9.10. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

15.10. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

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

22.10. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 

23.10. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 

28.10. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 

29.10. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 

30.10. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 

 
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. 
 
 

Inzerce: 
 Hledám ke koupi domek k trvalému bydlení – i k opravám, tel. 720 598 284. 
 

 Sháním přírodní materiály na tvoření 
Pokud máte na zahradě něco, čeho se potřebujete zbavit (pokácený strom, ořezané větve 
atd)., volejte nebo pište na tel. 605 42 32 80. Když to bude vhodné na tvoření, ráda přijedu 
a odvezu si to. 

 

 Setkání se zakladateli a ředitelkou alternativní ZŠ 
Nově vznikající komunitní ZŠ PROŽITKEM zve rodiče (nejen) předškoláků na setkání se 
zakladateli a ředitelkou školy, které se bude konat ve čtvrtek 6.10.2016 od 17,30 hod. 
v klubu Ulita v Blansku (B. Němcové 2a). Přijďte nám svěřit Vaše představy o ideálním 
vzdělávání a ovlivněte budoucnost Vašich dětí! 
www.zs-prozitkem.cz, www.facebook.com/zs-prozitkem 

http://www.zs-prozitkem.cz/
http://www.facebook.com/zs-prozitkem

