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Oznámení obecního úřadu 
 

Poplatky na rok 2018, splatné do 31. 3. 2018 na OÚ Bořitov: 
odpady   500,- Kč fyzická osoba 
     330,- Kč osoby, které v roce splatnosti poplatku nedovrší 21 
     let života 
     500,- Kč  volný rodinný dům, rekreační nemovitost 
podnikatelé   2.400,- Kč/1 popelnice (14ti denní svoz) 
za psy    100,- Kč za 1. psa, za každého dalšího psa 150,- Kč 
nájem sálu hasičky  165,- Kč/hod léto, 240,- Kč/hod zima 
zahrádky   1,- Kč/1 m2 

tálky    0,20 Kč/1 m2 

TKR    4.500,- Kč připojení nového účastníka 
Je možnost platit poplatek za odpady a psy bezhotovostním převodem na účet obce Bořitov 
po předchozí  telefonické domluvě na tel. 516 437 189. 
 

Volba prezidenta republiky, konaná ve dnech 12.1. – 13.1.2018 a 26.1. – 27.1.2018 
 

Výsledky hlasování v obci Bořitov  
 

- 
Okrsky Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzda- 
né 

obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 

hlasů počet zprac
. 

v % 

1. 
kolo 

1 1 100,00 1 051 713 67,84 713 710 99,58 

2. 
kolo 

1 1 100,00 1 049 756 72,07 756 755 99,87 

Obec Bořitov 

Kandidát Navr- 
hující 
strana 

Politická 
přísluš- 

nost 

1. kolo 2. kolo 

čísl
o 

příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 7 0,98 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 48 6,76 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 83 11,69 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 9 1,26 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 6 0,84 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing.,dr.h.c. Poslanci ODA 1 0,14 X X 

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 339 47,74 446 59,07 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 47 6,61 X X 

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c. Občan BEZPP 170 23,94 309 40,92 
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Informace pro uživatele TKR – televizního kabelového rozvodu 
 

Vážení uživatelé TKR, 
naše společnost 3C spol. s r.o. je dlouholetým provozovatelem TKR - televizního 
kabelového rozvodu v obci Bořitov. Vaše nemovitost má nainstalovanou aktivní přípojku 
TKR a podle  údajů z OÚ je větší část obyvatel uživatelem TKR. Proto Vás chceme 
informovat o následující změně. 
 

Od 1.1.2018 dochází na základě dohody mezi  vlastníkem TKR obcí Bořitov a 
provozovatelem TKR společností 3C spol. s r.o. ke změně výběru servisního paušálního 
poplatku za užívání TKR. 
Doposud byl poplatek od uživatelů TKR vybírán jednorázově na obecním úřadě 
v hotovosti během prvního čtvrtletí kalendářního roku. 
 

Od 1.1.2018 bude poplatek za užívání TKR na základě dohody s vlastníkem vybírán 
provozovatelem TKR společností 3C spol. s r.o. O této skutečnosti byli občané - 
uživatelé TKR předběžně informování koncem roku 2017 v Bořitovském zpravodaji.  
Na rok 2018 je poplatek za TKR ve výši 400,- Kč. 
 

Možné varianty způsobu úhrady poplatku: 
1. Bezhotovostním převodem na účet společnosti 3C spol.  s r.o.  
    Bankovní spojení: KB Brno č. ú.: 224448621 / 0100, k.s.: 558 

var. symbol - přidělí provozovatel TKR na vyžádání každému uživateli  nebo OÚ 
Bořitov. 

 

2. Platbou přes inkasní středisko České Pošty – SIPO  
    uživatel nahlásí provozovateli spojovací číslo na účet SIPO 
 

3. Složenkou (lze vyzvednout na OÚ Bořitov) 
 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů na platby nás kontaktujte také na e-mail: 
tvtechnika@seznam.cz nebo na dispečink TKR tel.: 545 235 295, případně mobil 
777 956 510.  
 

Pokud jste již platbu provedli individuálně, zašlete nám prosím identifikační údaje platby, 
případně kopii ústřižku složenky abychom mohli Vaši platbu na našem účtu identifikovat 
a nebyli jste vedeni mezi neplatiči (mohlo by dojít k přerušení služby – odpojení TV signálu 
do Vaší přípojky TKR).          Procházka Aleš, Hošek Jiří - jednatelé 

 
 

Oznámení školy 
Akce školy a školky v lednu: 

 ZŠ – v pátek 12. ledna si děti všech ročníků poslechly v naší tělocvičně  malý koncert 
s výkladem o hudebních nástrojích kytaře, loutně a flétně, který pro ně připravil pan 
Janeček z Brna. 
 

 MŠ – 18. ledna zavítalo do školky Divadélko Úsměv s pohádkou „Krakonošovy lyže“, 
veselým příběhem o tom, co se může stát, když nenechavé ruce vezmou, co jim nepatří 
a jak důležité je pomáhat všem živým tvorům. 
A tak jako Krakonoš v pohádce, tak i děti se ve druhé polovině ledna vypravily do lesa 
s dobrotami pro zvířátka, aby jim přilepšily v tomto pro ně nelehkém období. 
 

 ZŠ – v úterý 23. ledna se v blanenské ZŠ Salmova konalo okresní kolo Matematické 
olympiády 5. ročníků. Naši školu reprezentovali Filip Doležel a Jiří Kakáč, kteří uspěli 
ve školním kole této soutěže. 

mailto:tvtechnika@seznam.cz
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Úspěch naší školy v olympijské soutěži 
Český olympijský výbor vypsal koncem minulého roku celostátní soutěž k blížící se zimní 
olympiádě pod názvem „Pojeďte s olympijským vícebojem do Olympijského parku“. 
Úkolem bylo vybrat si českého sportovce z oblasti zimních sportů a jakýmkoli kreativním 
způsobem ztvárnit jeho úspěch (namalovat obrázek, vytvořit 3D model, natočit video).  
Děti a paní učitelky se tohoto projektu chopily s velkým nadšením a výsledkem je hudebně-
dramatická projekce o Martině Sáblíkové, se kterou naše škola zvítězila v rámci 
Jihomoravského kraje. Za odměnu pojedeme  do Olympijského parku v Brně, kde si budeme 
moci zasportovat a setkat se s našimi olympioniky, což bude pro děti určitě velký zážitek.  
Poděkování za tento úspěch patří nejen dětem, ale všem, kteří organizaci projektu 
zajišťovali. Zejména paní učitelce Michaele Dvořáčkové, která je garantem projektu, Janě 
Opatřilové, autorce nápaditého textu písničky a Silvii Sehnalové, která s dětmi připravila 
kulisy a výtvarné doplňky. Děkuji také Michalu Zimovi, který video natočil a zpracoval. 
Podívat se na ně můžete pod odkazem:  https://youtu.be/Svm9oCa5HBg. 
 

Upozornění 
V pátek 2. února mají děti ZŠ jednodenní pololetní prázdniny a na ně hned navazují jarní 
prázdniny. Do školy se vrátí v pondělí 12. února. 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
SOKOLSKÝ  PLES 
Zveme vás na tradiční sokolský ples v sobotu 3. února 2018 do sokolovny.   
Od 20 hodin k tanci, poslechu i zpěvu bude hrát kapela ABC rock Boskovice.  Program plesu 
zpestří vystoupení  tanečníků  ze Starletu Brno a módní přehlídka Zuzky Machorkové. Pro 
příjemné prostředí i zábavu připravujeme: plesovou výzdobu, bohatou tombolu, občerstvení,  
včetně  zvěřinových specialit a další.  
 

Výroční veřejná členská schůze TJ Sokol, 
která se koná v pátek 23. února 2018 v 18 hodin v sokolovně. Zveme všechny aktivní 
cvičence a sportovce, přispívající členy i bořitovskou veřejnost. 
Na programu schůze bude zhodnocení činnosti a hospodaření za rok 2017, plán činnosti na 
rok 2018, ukázky cvičení žactva.  
 

Košt o nejlepší pálenku,  
který se koná v sobotu 24. února 2018  v  17 hod  v sále sokolovny. Turistický oddíl pořádá  
již  9. ročník „Koštu“, na kterém  můžete porovnat kvalitu pálenek a zároveň se pobavit 
v příjemné atmosféře. Soutěžní pálenku předejte pořadatelům  v pátek  23. února 2018  
v době  od 16 do 18 hod v klubovně sokolovny  v 0,5 l lahvi, označenou  svým jménem a  
názvem produktu včetně ročníku (např. švestka 2017). Za předaný vzorek obdržíte volnou 
vstupenku. Pro ostatní je  vstupné 80,- Kč, které zahrnuje možnost degustace s hodnocením 
vzorků pálenek a občerstvení, které je zajištěno formou bufetu. 
Hodnotit může každý účastník koštu, ze všech hodnocení  se  spočítá výsledná známka 
pálenky a stanoví se pořadí. První tři nejlepší pálenky budou oceněny diplomem, medailí a 
věcnou odměnou. 
Zveme všechny příznivce  kvalitních pálenek, přijďte  i se svými  přáteli strávit hezký,  
soutěživý podvečer. 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Pravidelné tréninky chlapců (přípravka kopaná) probíhají každý čtvrtek od 16,30 hod. v sále 
sokolovny. V tomto termínu mohou rodiče přihlásit chlapce do fotbalového oddílu. Bližší 
informace podá případným zájemcům pan Alois Ťoupek, tel. 602 576 538.  

https://youtu.be/Svm9oCa5HBg
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Předběžné rozlosování OP II. třídy mužů 
Jaro 2018 

 

15. kolo Ne 1.4. 2018, 15:30 hod. 
Bořitov - Boskovice B 

16. kolo Ne 8.4. 2018, 15:30 hod. 
Sloup - Bořitov 

17. kolo Ne 15.4. 2018, 15:30 hod. 
Bořitov - Olomučany 

18. kolo Ne 22.4. 2018, 16:00 hod. 
Skalice - Bořitov 

19. kolo Ne 29.4. 2018, 16:00 hod. 
Bořitov - Doubravice 

20. kolo Ne 6.5. 2018, 16:30 hod. 
Rudice - Bořitov 

21. kolo Ne 13.5. 2018, 16:30 hod. 
Bořitov - Letovice 

22. kolo Ne 20.5. 2018, 16:30 hod. 
Lipůvka - Bořitov 

23. kolo Ne 27.5. 2018, 16:30 hod. 
Bořitov - Olešnice 

24. kolo Ne 3.6. 2018, 16:30 hod. 
Adamov - Bořitov 

25. kolo Ne 10.6. 2018, 16:30 hod. 
Bořitov - Ráječko B 

26. kolo Ne 17.6. 2018, 16:30 hod. 
Šošůvka - Bořitov 

 
 
Oddíl stolního tenisu 
V pátek 22.12.2017 se uskutečnil tradiční turnaj členů tenisového oddílu ve čtyřhře. Z 
vylosovaných dvojic se na prvním místě umístili Marek Stejskal a Ladislav Odehnal, 2. místo 
Jan Ostrý a Květoslav Kopecký, 3. místo Mirek Pavlů a Josef Polák, 4. místo Petr Mareček 
a Radek Bubeník, 5. místo Rudolf Blažek a Milan Mareček, 6. místo Jiří Kovář st. a Pavel 
Schiffneder, 7. místo Antonín Fojt a Leoš Pařízek. 
 
V sobotu 6.1.2018 se uskutečnil v místní sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise 
„GRANÁT CUP 2018“ za účasti 44 hráčů z devíti klubů. 
Vítězem turnaje se stal Marek Vlach z Okrouhlé, který ve finálovém zápase porazil Mirka 
Pavlů z  Bořitova 3 : 2. Třetí místo obsadil domácí hráč Radek Bubeník, který porazil 
domácího Marka Stejskala  3 : 0. V semifinále Marek Vlach porazil Radka Bubeníka 3 : 2 a 
Mirek Pavlů porazil Marka Stejskala též 3 : 2. Na pátém místě se umístil Jiří Kovář ml., na 
šestém Václav Žáček ze Žďárné, na sedmém Libor Malík a na osmém Radim Koumar oba 
z Lomničky.  
Bylo odehráno mnoho kvalitních zápasů. Poděkování za účast patří všem hráčům, kteří se 
turnaje zúčastnili. Generální sponzorem turnaje byl Pivovar Černá Hora a TJ Sokol Bořitov, 
kteří zajistili ocenění nejlepších stolních tenistů, za což jim patří poděkování.  
 
Aktuální výsledky bořitovských oddílů: 
A mužstvo je po 11. kole na 3. místě Regionálního přeboru II. třídy s 35 body. 
Výsledky: Bořitov A : Kunštát B 14 : 4  Voděrady A : Bořitov A 7 : 11.   
 
B mužstvo je po 11. kole na 4. místě Regionálního přeboru III. třídy s 31 body. 
Výsledky: Vanovice A : Bořitov B 10 : 8  Bořitov B : Zbraslavec D 9 : 9.  
 
C mužstvo je po 13. kole na 4. místě Regionální soutěže II. s 40 body. 
Výsledky: Bořitov C : Křetín D  10 : 8  Suchý B : Bořitov C  3 : 15.  
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Orel Bořitov 
 Oblastní CHARITA BLANSKO děkuje všem bořitovským občanům za jejich štědrost při 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE, kdy přispěli částkou 45.211,- Kč.  
Děkuje i malým koledníkům, kteří procházeli Bořitovem. Byli to: Antonín a Daniel Čumovi, 
Stanislav Holík, Pavel, Petr a Patrik Dvořáčkovi, Jakub a Jan Kovářovi, Šárka Kovářová, 
Teodora Gulová, Filip a Vítek Pachlopníkovi, Klárka, Šimon a Adam Včelařovi a Filip 
Doležel. Děkujeme také dospělým, kteří koledníky doprovázeli. 

 

POZVÁNKA  
Zveme  všechny na tradiční již třináctý ORELSKÝ PLES, který se bude konat 10.2. v sále 
na HASIČCE. Máme připraven pestrý program, bohatou tombolu a samozřejmě i půlnoční 
překvapení. K tanci a poslechu zahraje kapela REFLEX  ROCK, začátek ve 20,00 hodin. 
Těší se pořadatelé. 
 

SDH Bořitov 
 V sobotu 13. ledna sbor dobrovolných hasičů Bořitov uspořádal tradiční Hasičský ples. 

Pro všechny přítomné byla připravena bohatá tombola a pestrý program, o který se 
postarali mladí hasiči. Novinkou letošního plesu byla večeře z hasičské kuchyně, 
vydávaná přímo v prostoru šenku. SDH Bořitov děkuje všem sponzorům a také hostům, 
kteří ples navštívili. 

 O týden později se v sále hasičské zbrojnice konala Valná hromada SDH. Po přednesení 
zpráv starosty, velitele, vedoucího mládeže a hospodáře proběhlo poděkování starším 
žákům za reprezentaci na Mistrovství ČR ve Zlíně a předání vyznamenání členům SDH. 

 V zimních měsících pokračují tréninky mladých hasičů a dorostenců, kteří se připravují 
jak na sportovní sezónu, tak na plnění odznaků odborností, kde prohlubují svoje hasičské 
znalosti. 

 
Klub důchodců 
 Klub důchodců Bořitov pořádá návštěvu muzikálu HOREČKA SOBOTNÍ NOCI, který 

se koná ve středu 7. února 2018  v 19 hodin na hudební scéně Městského divadla v 
Brně. Odjezd autobusu je v 18 hodin od Manga. 

 

 Dále  připravujeme 13. března 2018 zájezd do Mahenova  divadla  v  Brně  na činohru 
U KOČIČÍ BAŽINY. 

 

 Ve čtvrtek 15. února v 17 hodin v klubovně důchodců  pořádáme přednášku známého 
cestovatele pana Hartla na téma: Jižní Amerika a Emiráty. Srdečně zvou pořadatelé. 

 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise ve spolupráci s SDH Bořitov srdečně zve všechny 

děti, rodiče a prarodiče na   D Ě T S K Ý  K A R N E V A L, který 

se  koná   v neděli 25. února 2018 ve 14,00 hodin v sále hasičky. Pro 
děti jsou připraveny hry, soutěže, které zajišťuje kulturní komise. 
Občerstvení zajištěno. 
 

Kulturní komise pořádá v sobotu 12. května 2018 zájezd do DRFG Arény v Brně 

na muzikál SHREK. Začátek je ve 14,00 hodin, cena 400,- Kč (dotovaná vstupenka 

+ doprava). Odjezd autobusu upřesníme. Přihlásit a současně zaplatit je možné na OÚ 
Bořitov. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJlo2814HZAhVL46QKHSzLDuYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.country1067.com/2015/07/09/in-case-you-missed-it-campbell-does-dome-math-and-the-pay-off-is-huge/&psig=AOvVaw0aby74jpq-JNcPqfqcJxOO&ust=1517470229016933
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci únoru 2018 
Bílek Stanislav  Trávníky 183 
Janíčková Naděžda  nám. U Václava 349 
Ondra Bohumil  Loužky 294 
Podloucká Jitka  Družstevní 322 
Janíček Jan   Podsedky 147 
Kořán Josef   Podsedky 129 
Kupková Alena  nám. U Václava 39 
Hlaváčková Marie  Podsedky 138 
 

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

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

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

  4.2. MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

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

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

17.2. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

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

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

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

 
Pozor změna: 
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 20,00 hodin. 
 
 

MUDr. Ryzí, dětská ambulance Černá Hora 
oznamuje, že od 30.1.2018 do 9.2.2018 nebude z důvodu dovolené ordinovat. 
 

Zastupovat budou v akutních případech: 
30.1. - 7. 2. MUDr. Miriam Mokrošová v ordinaci PLDD v Lysicích, Komenského 429   
- v pondělí 5. 2. od 13,00 do 14,30 hodin  
- v ostatní dny (do 7. 2.) od 8,00 do 9,30 hodin   
- návštěvu u novorozence v tyto dny domlouvejte prosím na tel. 516 472 132 
 

8. 2. a  9. 2. MUDr. Holčáková v ordinaci v Černé Hoře   
- ve čtvrtek 8. 2. od 8,00 do 11,00 hodin  
- v pátek 9. 2. od 7,00 do 11,00 hodin. 
 
 
OPRAVNA ODĚVŮ -  Rájec-Jestřebí, Havlíčkova 218, Novotný B. 
(objekt je poblíž potravin EDEN, HASIČKY, RYBNÍKA) zhotovujeme zakázkové šití a opravy 
i úpravy oděvu, výměny zipů, krácení, šití péřových přikrývek polštářů z vašeho peří, také 
peří vyčistíme, dále čistírna oděvů, dodací lhůty do 3 dnů. Provozní doba 6,30 - 16,30 hod, 
telefon 737 751 046, těšíme se na vaši návštěvu. 


