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Oznámení obecního úřadu 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Bořitov, konaných 05.10. - 06.10.2018  
  

Počet volených 
členů zastupitelstva 

Počet voleb. 
obvodů 

Voliči v 
seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

15 1 1 062 635 59,79 635 8 843 
 

Kandidátní listina Hlasy Počet 
mandátů  Ć.  Název abs. v % 

1  Křesť. demokr. unie-Čs.strana lidová 1 954 22,10 3 

2  "Sdružení nestraníků pro Bořitov" 3 413 38,60 6 

3  Nestraníci 1 770 20,02 3 

4  Bořitov pro všechny 1 706 19,29 3 
 

Zvolení zastupitelé  

Č. Název Jméno Počet hlasů 

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Sedláček Jiří 193 

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Holíková Anna MVDr. 175 

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. Čuma Ondřej Ing. 159 

2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" Verner Bohumír PaedDr. 293 

2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" Kolínek Petr Ing. 291 

2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" Fojt Antonín 289 

2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" Ťoupek Alois 259 

2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" Konečný Josef 259 

2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" Venclů Milan Ing. 229 

3 Nestraníci Včelař Tomáš Ing. 230 

3 Nestraníci Petráková Marie 209 

3 Nestraníci Kovář Jiří Ing. 176 

4 Bořitov pro všechny Kakáč Jiří Ing. 210 

4 Bořitov pro všechny Šejnohová Hana Ing. 170 

4 Bořitov pro všechny Fojt Jan 163 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2018/číslo 11 

https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=581364&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=581364&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=581364&xstrana=181&xstat=0&xvyber=0
https://volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=581364&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
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Na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce, které  se  konalo  ve středu 
31.10.2018, bylo  přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce a bylo tedy schopno se 
usnášet a provést volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů finančního a 
kontrolního výboru  a zástupce do Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice. Starosta byl 
zvolen jako uvolněný, všichni ostatní zastupitelé jsou neuvolnění. 
 

Zastupitelstvem obce byli zvoleni: 
starosta:    Antonín Fojt 
místostarosta:   Alois Ťoupek 
členové rady obce:   PaedDr. Bohumír Verner 
     Ing. Tomáš Včelař 
     Ing. Petr Kolínek 
předseda kontrolního výboru: Ing. Jiří Kovář 
předseda finančního výboru: Ing. Milan Venclů 
zástupce do Svazku vodovodů a kanalizací: Antonín Fojt 
 

Sdružení nestraníků pro Bořitov a Nestraníci srdečně děkují svým voličům za podporu 
v letošních volbách. 
 

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 
10. prosince 2018 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bořitov. 
 

 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v naší obci přerušena 
dodávka elektrické energie v úterý 13. listopadu 2018 od 07:30 do 11:30 hod. Bude 
vypnutá část obce napájená z TS Bořitov fara, Loužky a vodárenský objekt za obcí 
směr Jestřebí. 
 
 

Vážení občané, 
dovolte mi,  abych se  jménem svým a jménem pana  Jiřího Kováře s Vámi rozloučil. Přeji 
vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v budoucím životě.   
                 Ing. Břetislav Tesař 
 

 

Podnikatelé často zapomínají na svou povinnost oznámit změnu sídla 
Jelikož dochází opakovaně k nejasnostem při oznamování změny sídla (dříve místa 
podnikání) podnikatelů fyzických osob, živnostenský úřad připomíná následující fakta (viz 
níže).  
Podnikatel nemá povinnost oznamovat živnostenskému úřadu změny údajů, které jsou 
zapsány v základních registrech, tedy zejména bydliště, jména, příjmení i sídla. 
V případě změny sídla však existuje určitá výjimka, a to v případě, že podnikatel nemá 
na živnostenském úřadě uplatněn požadavek na automatickou změnu adresy sídla při 
změně adresy bydliště. 
V tomto případě je nutné změnu adresy sídla oznámit živnostenskému úřadu, a to bez 
ohledu na její již existující zápis v základním registru osob. Jelikož změna sídla podléhá 
v tomto případě i úhradě správního poplatku ve výši 100 Kč, lze celou záležitost urychlit 
osobní návštěvou kteréhokoliv živnostenského úřadu. 
Připomínáme také, že povinnost oznamovat změnu sídla platí i v případě, že podnikatel má 
oznámeno přerušení provozování živnosti a že sídlo musí být umístěno na existující adrese. 
Sídlo na adrese, která neexistuje, živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nezapíše. 
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Oznámení ZŠ a MŠ 
Jaký byl měsíc říjen 
… v MŠ 

 V prvním říjnovém týdnu podnikly děti výpravu za Podzimníčkem. Po předem vytyčené 
trase vyhledávaly a plnily úkoly a na jejím konci je  čekala odměna. Velkým překvapením 
pro ně bylo  setkání s „opravdovým" Podzimníčkem. 
Při toulkách krásnou podzimní přírodou  vznikl také nápad na spolupráci dětí s rodiči  
a  vytvoření výstavy „Veselých Podzimníčků" v prostorách MŠ. Výstavka předčila 
naše očekávání svou rozmanitostí a  zpracováním nápadů. Mnohokrát děkujeme všem 
zúčastněným. 

 17.10.   navštívily  děti  v  blanenském  kině   divadelní  pásmo  pohádek  J. Čapka:  
„O pejskovi a kočičce, ztvárněné Hudebním divadlem M. Novozámské. 

 23.10. navštívil  děti ve školce ilustrátor  a „bavič" Adolf Dudek. Seznámil je s tím, 
kdo je to ilustrátor a jak tvoří.  Všechny přítomné svoji interaktivní show pohltil a vtáhl do 
dějů pohádek, proložených svým vtipem a kresbami. Nadšení dětí znělo celou školkou. 

 Ke stému výročí vzniku naší republiky byla z obrázků dětí vytvořena „Galerie na plotě" 
MŠ. 
 

… v ZŠ 

 Začátkem října jsme se vypravili do Domu přírody v Moravském krasu. Pro žáky 1. a 
2. ročníku  připravili lektoři program s názvem „Putování za kapkou vody", ve kterém se 
děti zábavnou formou seznámily s koloběhem vody v přírodě a uvědomily si, jak je voda 
důležitá. 
Žáci 3. - 5. ročníku absolvovali program „Svět pravěkých lovců".  Nejdříve si poslechli 
něco o životě v pravěkých tlupách, v nichž měl každý svoji nezastupitelnou roli. Pak se 
proměnili v lovce, ochránkyně ohně nebo pravěké děti, zkusili ulovit oštěpem soba a učili 
se poznávat stopy zvířat.  

 11. října  se děti zúčastnily multimediálního vzdělávacího představení  manželů Motani  
„Záhadná Namibie“ v blanenském kině. 

 24. října zhlédli žáci 1. - 3. ročníku divadelní představení „Mikeš“, autorský projekt 
žáků a učitelů blanenské  ZUŠ na motivy díla Josefa Lady. 

 V pátek 26.10. probíhala ve škole projektová výuka ke stoletému výročí založení naší 
republiky, kterou pro všechny ročníky připravily Mgr. Jana Opatřilová a Mgr. Michaela 
Dvořáčková.   

 

Úspěch našich dětí ve výtvarné soutěži „Blansko před 100 lety“ 
2. října 2018 proběhlo v Hudebním salonu blanenského zámku vyhlášení výsledků 3. 
ročníku výtvarné soutěže „Blansko před 100 lety aneb jak žili naši prarodiče", kterou pro 
školy Blanenska a Boskovicka pořádalo Umělecké centrum ART-TEP, město Blansko a 
firma Cergo, s.r.o.  V soutěži se sešlo přes 200 prací, ze kterých odborná porota v čele s 
výtvarnicí paní Irmou Charvátovou vybrala 61 nejlepších a ty byly prezentovány na výstavě 
v blanenském zámku.  Mezi nimi bylo 7 prací dětí naší školy, což je veliký úspěch. Však 
jsme také získali ocenění za to, že jsme i v konkurenci velkých blanenských škol obsadili 2. 
místo za počet zaslaných prací.  Vyhodnoceny byly následující práce:  3D projekt Jakuba 
Klímy a Jana Kováře získal zvláštní cenu poroty za nejlepší prostorovou práci,  Lukáš 
Chovan a Pavel Dvořáček obsadili 1. místo v kategorii 1.- 5. tříd. V kategorii kolektivních 3D 
prací získali 2. místo Jiří Kakáč, Matěj Měšťan, Filip Doležel a David Svítek.   Gratulace a 
poděkování za reprezentaci školy patří dětem i paní učitelce Mgr. Silvii Sehnalové, která je 
při tvoření vedla. 
 

Podrobnosti a fotografie k různým akcím školy najdete na www.zs.boritov.cz v části 
FOTOGALERIE.  

http://23.10.navštívil/
http://www.zs.boritov.cz/
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Pozvánka 
V neděli 2. prosince  vystoupí děti MŠ a ZŠ na tradičním „Rozsvícení vánočního stromu“  
s připraveným programem. Také letos vyrobily zajímavé drobnosti, které budou k zakoupení 
na „Vánočním jarmarku 
 

TJ Sokol Bořitov 
 

Zprávy z oddílu kopané 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

9. kolo Pá 28.9. 2018 
Bořitov – Olešnice 1:3 (0:1) 
branka: Kelča P. 

10. kolo So 6.10. 2018 
Jedovnice – Bořitov  6:2 (5:0) 
branky: Pšikal J. 2x 

11. kolo Ne 14.10. 2018 
Bořitov –Vysočany/Šošůvka 6:0 (2:0) 
branky: Zouhar P., Pšikal J. 4x, Žid T. 

12. kolo Ne 21.10. 2018 
Doubravice – Bořitov 1:2 (1:0) 
branky: Mazal T., Majer L. 

13. kolo Ne 28.10. 2018 
Bořitov – Sloup 7:0 (3:0) 
branky: Pšikal J. 5x, Jakubec L., Modrák K. 

 

 

Zbývající utkání PENALTY Okresní přebor II. třídy mužů 

1. kolo Ne 4.11. 2018, 10:00 hod. 
Bořitov – Letovice 
Blansko, Mlýnská 18 – Tráva 

14. kolo So 10.11. 2018, 13:30 hod. 
Letovice - Bořitov 

 
 
Oddíl stolního tenisu 
Výsledky týmů oddílu stolního tenisu v měsíci říjnu. 
Oddíl stolního tenisu A tým Bořitov ve složení Bubeník Radek, Kovář Jiří ml., Kopecký 
Květoslav, Pavlů Miroslav v soutěži Regionální přebor II dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov A : Blansko C 15 : 3 
Rohozec B : Bořitov A    4 : 14 
Bořitov A : Kunštát B 13 : 5 
 

B tým ve složení Jan Ostrý, Stejskal Marek, Odehnal Ladislav, Schiffneder Pavel, Tun Karel 
a Kovář Jiří st.  v soutěži Regionální přebor II. dosáhl tyto výsledky: 
Bořitov B : Petrovice A  13 : 5 
Velké Opatovice B : Bořitov B      11 : 7 
Bořitov B : Zbraslavec B   11 : 7 
 

C tým ve složení Schiffneder Pavel, Blažek Rudolf, Polák Josef,  Málek Karel,  Fojt Antonín, 
Mareček Petr a Mareček Milan v soutěži Regionální soutěž II,. skupina B dosáhl tyto 
výsledky: 
Bořitov C  : Olešnice B    13 : 5 
Bořitov C : Velké Opatovice D  15 : 3 
Kunštát E : Bořitov C     1 : 17 
 

Orel Bořitov 
 Velice úspěšně se nám rozběhlo pravidelné trénování  malých florbalistů, a to každé úterý 

od čtrnácti hodin a kdykoliv jsou vítány všechny sportuchtivé děti. 
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 Zveme Vás na Strašidelné dílničky, které se budou konat 17.11.2018 od 14,00 do 
17,00 hod v bořitovské orlovně. Zažijete spoustu legrace, překvapení, strašidelné 
mlsání zajištěno, kostýmy vítány. 

 

 25.11. se od 14,00 hod uskuteční již velmi prestižní STŘELECKÉ závody, ve střelbě ze 
vzduchovky, zveme všechny děti i dospělé.  

 

 Chcete, aby Vaše dítě u Vás doma navštívil Mikuláš, Anděl a Čert? Napište nám 
závaznou objednávku na Email: florbalboritov@centrum.cz (jméno, příjmení dětí, přesná 
adresa, hříchy) další informace po emailu. 

 

 Také již chceme předeslat, že na svatého ŠTĚPÁNA, jsme pro VÁS po delší době 
domluvili koncert ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU BRNO v našem kostele . 

 
 

SDH Bořitov 
 V pátek 28.9. byla jednotka brzy ráno povolána k požáru odpadu mezi obcí Krhov a 

Lysice. Druhý výjezd jednotku čekal v pondělí 1.10. v 22:47, kdy byla povolána 
k dopravní nehodě kamionu na silnici I/43. Zde bylo nutné po nehodě ručně přeložit celý 
náklad na přistavený vůz. Jednotka se vrátila na základnu v 5 hodin.  
 

 Druhou říjnovou neděli proběhl v areálu koupaliště v Lysicích závod požárnické 
všestrannosti mládeže a dorostu. Výsledky byly následující:  
Družstva: přípravka: 4. místo, mladší žáci 8. a 10. místo, starší žáci 12. místo a dorostenci 
1. místo.  
Jednotlivci: Klára Beranová (ml.) 6. místo, Karolína Hořavová (stř.) 9. místo, Simona 
Páralová (stř.)  1. místo, Jiří Sázavský (ml.)  8. místo, Filip Doležel (ml.) 9. místo, David 
Svítek (ml.) 10. místo, Alex Hořava (ml.) 11. místo. Patrik Fojt (stř.) 14. místo  
 

 V pátek 19.10. pomohli naši členové kulturní komisi uspořádat pohádkový pochod. 
 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise srdečně zve na  Mikulášskou 
nadílku, která se bude konat v neděli 25. listopadu 

2018 v 17,00 hodin na náměstí U Václava. Přijedou 
ČERTI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ z Lipůvky a mají pro vás 
připravený čertovský program. 
Občerstvení zajištěno, těšíme se na vaši účast.  
 
 

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
které se koná v neděli 2. prosince 2018 v 16 hodin na 
náměstí U Václava. V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ Bořitov. Bude zde možnost nákupu 
vánočních výrobků a výrobků dětí z mateřské a základní školy. Občerstvení zajištěno. 

 
 

Kulturní komise pořádá v sobotu 8.12.2018 zájezd do Prahy, divadlo Hybernia - 
muzikál MEFISTO. Odjezd autobusu v 9,00 hod od OÚ Bořitov. Začátek představení 
v 14,00 hodin, odjezd z Prahy bude ve večerních hodinách, účastníci budou mít možnost 
procházky večerní adventní Prahou. Cena zájezdu je 450,- Kč (vstupenka + doprava). 
Máme ještě několik volných míst, zájemci přihlaste se do 16.11.2018 na OÚ. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYtoWm3K3eAhXKJSwKHa5iCb0QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/129098954/stock-illustration-saint-nicholas-devil-and-angel.html&psig=AOvVaw3SIC30n375vgblhA2XvHjf&ust=1540973608803517
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci listopadu 2018 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní  
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Narození v měsíci říjnu 2018 
Kolínek Vít 
Burger Marek 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – listopad 2018 (8 – 13 hod) 
 

  3.11. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 

  4.11. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369 

10.11. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 

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

17.11. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic 516 452 808 

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

24.11. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

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

 
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 8,00 do 
20,00 hodin. 
 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců  Bořitov pořádá ve středu 28. listopadu a ve čtvrtek 29. listopadu 

zájezd do malé čokoládovny  Hauswirth v Rakousku. Odjezd autobusu je vždy v 7 hodin 
ráno  od Manga. Po exkurzi bude ochutnávka pralinek s možností zakoupení. Poté bude 
následovat odjezd do Bratislavy, kde bude volno na oběd a nákupy. Po 15 hodině procházka 
historickým centrem Bratislavy a po setmění návštěva vánočního trhu. Odjezd z Bratislavy 
bude kolem 18. hodiny. 
 

Dále pořádáme každoroční 

Výroční členskou  schůzi, 
která se bude konat v sobotu 1. prosince v 16 hodin v sále hasičky. 

Čeká Vás seznámení s prací klubu důchodců, malé pohoštění,  
krátký kulturní program a bohatá tombola.         

 Na Vaši účast se těší pořadatelé 
 

 
 

Pozvánka 
Firma Adriana Textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 18. listopadu 
2018 od 13,00 hodin na hasičku. 


