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Oznámení obecního úřadu 
 Na hřbitově pokračuje stavba nového oplocení. 

 Vedoucí sběrny odpadů oznamuje, že v pondělí 4. září bude sběrna uzavřena, místo 
toho bude mimořádně otevřena v sobotu 2. září v době od 9 – 10 hodin. 

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 
v pondělí 18. září 2017 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 

 Vzhledem k výpovědi stávajícího nájemníka samoobsluhy bude prodejna od 30.9.2017 
uzavřena. Termín otevření samoobsluhy bude oznámen po výběru nového nájemce. 
Vedení samoobsluhy oznamuje, že od 1.9.2017 dojde ke změně otevírací doby: 
pondělí – pátek: 7 – 16 hodin 
sobota:   7 –   9 hodin 
 

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a 
cestovního pasu 
Potřebujete  požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě 
v místě svého trvalého pobytu? 
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 – 22. Vyhotovený osobní 
doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost. 
 

Předpokládáte,  že  nebudete  moci  převzít  občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu, 
u kterého jste požádali o jeho vydání? 
OP neb CP můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si 
zvolíte při podání žádosti. Za převzetí OP neb CP u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 
100 Kč. Pozor – to neplatí, jedná-li se o převzetí CP vydaného ve zkrácené lhůtě 6 
pracovních dnů. V tomto případě můžete CP převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali 
žádost o jeho vydání. 
 

Oznámení školy 
Školní rok 2017/2018 začíná ve škole i ve školce v pondělí 4. září 2017.   
Ve škole proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců obce a rodičů prvňáčků 
v 8:00 v tělocvičně. Prosím rodiče školáků, aby si podrobnosti k fungování družiny s 
dalšími informacemi přečetli v mailu, který pošleme 1. září. 
Provoz školky zůstává stejně jako minulý rok od 6:00 – 16:00. 
 
O prázdninách se v obou budovách školy pilně pracovalo. 
V Základní škole byla provedena rekonstrukce elektrických a datových rozvodů ve čtyřech 
původních učebnách. Zároveň byla vyměněna umyvadla a obklady kolem nich. Třídy byly 
vymalovány,  vybaveny novým nábytkem, byly zbroušeny a nalakovány parkety. Poruchový  
systém domácích telefonů a vstupního zvonění u hlavních dveří byl nahrazen vnitřním 
videotelefonem (financováno z dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ 
tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“). 
Ve školním roce 2017/2018 budeme mít 76 žáků (o 11 více než minulý rok) v 5 
samostatných třídách, z toho 17 prvňáčků. 
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V Mateřské škole byla upravena vstupní hala do budovy školky – 
vybourány nefunkční dělící dveře, v  prostorách šaten, schodiště a chodby 
byla rekonstruována podlaha, vyměněno PVC a vymalováno. Obě šatny 
byly vybaveny novým nábytkem.   
Projekt přeměny zahrady byl téměř dokončen, byly instalovány herní a 
sportovní prvky včetně běžecké dráhy s doskočištěm. Zahradu tak budou 
využívat nejen děti ze školky, ale i ze školy. 
Školku bude i letos navštěvovat 56 dětí, což je plná kapacita.  
Z přihlášených dětí mohly být přijaty všechny, které mají trvalé bydliště 
v Bořitově.  
 

Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy šťastné vykročení do nového školního 
roku.         Šárka Hlavatá, ředitelka školy 

 

Klub důchodců 
Klub důchodců Bořitov ve spolupráci se Svazem  tělesně postižených v Rájci –

Jestřebí pořádá od 3.9 do 9.9.2017  rehabilitační pobyt, TATRANSKÁ LOMNICA - 
RETRO HOTEL MORAVA. Pobyt začíná večeří v neděli 3.9. a končí snídaní v sobotu 9.9. 
V ceně zájezdu je ubytování, polopenze a pojištění. Odjezd autobusu je v neděli 3.9.2017 
v 6,45 hod od Manga, návrat 9.9.2017 kolem 14 – 15 hod. Vezměte si vhodné oblečení a 
obutí do hor, turistické hole, pláštěnku a plavky (2x večerní návštěva termálních lázní 
Vrbov). Nezapomeňte: průkaz pojištěnce, občanský průkaz nebo cestovní pas, průkaz ZTP 
nebo ZTP/P a léky. Doporučené kapesné je 110 €. Vedoucím zájezdu je pan Josef 
Konečný  602 786 024. 
 

Klub důchodců v Bořitově pořádá v úterý 19. září a ve středu 20. září jednodenní 
zájezd do Vranova nad Dyjí s jízdou lodí na hrad Bítov. Čeká nás prohlídka jednoho z 
nejhezčích zámků ve Vranově nad Dyjí. Ve Vranově v hotelu „Pod zámkem" se 
naobědváme. Po obědě bude osobní volno. Od hráze Vranovské přehrady přejedeme 
výletní lodí až ke hradu Bítov, kde nás čeká prohlídka hradu. Na oba termíny je odjezd 
autobusu v 7 hodin  od Manga. Návrat domů kolem 20 hodiny. 
 
Inzerce:  
Společnost Elasteflex Lysice hledá zájemce na volná místa do kovovýroby. Jedná se o 
pozice: dělník/dělnice v kovovýrobě; seřizovač a soustružník. Práce na dvousměnný 
provoz, nástup možný IHNED, tel.: 605 212 502. 
 

TJ Sokol Bořitov 
Oddíl nohejbalu 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu,  uspořádal v sobotu 26.8.2017 na hřišti u sokolovny 
letošní druhý turnaj v nohejbale dvojic, tentokrát o „Pohár starosty obce". Po odehrání všech 
zápasů bylo pořadí dvojic následující: 
 

1. místo:   Filouš Martin, Zouhar Petr    
2. místo:   Málek Michal, Polák Josef 
3. místo:   Škaroupka David, Žáček Josef 
4. místo:   Kafoněk Michal, Petrák Lukáš 
5. místo:   Musil Ladislav, Vašíček Petr 
6. místo:   Fojt Antonín, Štěpánek Pavel 
7. místo:   Hořava David, Málek Karel 
 

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast a předvedené výkony. Po předání cen 
a pohárů byl turnaj ukončen závěrečným společenským posezením. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN8NLxjfzVAhXiPZoKHV1TDg4QjRwIBw&url=https://es.pinterest.com/pin/576108977313154142/&psig=AFQjCNHDY2cuxk2GevxSoS0bbaQeilZyHw&ust=1504084460220462
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Zahájení  cvičebního  roku  2017/2018                         
Prázdninové „lenošení“ a užívání léta již končí a těšíme se na pravidelné cvičení a správný 
pohyb potřebný k získání či upevnění fyzické kondice, narovnání a zpevnění postavy nejen 
u dospělých, ale především u dětí a mládeže. Pravidelné cvičení jednotlivých složek 
v sokolovně  začne v druhé polovině září a začátkem října. Přesný rozvrh všech cvičení 
s termíny, náplní jednotlivých cvičení, včetně cvičitelů bude uveden na webových stránkách 
TJ Sokol Bořitov a v příštím Bořitovském zpravodaji.  Připravujeme cvičení všech složek 
jako v minulé sezoně, od nejmladších, t.j. cvičení dětí a rodičů, žactva až po dospělé, včetně 
stolního tenisu, fotbalu a badmintonu. 
 

Zprávy z oddílu kopané 
Pravidelné tréninky dětí budou zahájeny ve čtvrtek 31. srpna 2017 v 16,30 hod na 
hřišti „U Váňových“.  
I nadále probíhá nábor chlapců do fotbalového oddílu. Kdo z rodičů má zájem a chce 
chlapce přihlásit, tak může volat na telefonní číslo 602 576 538 – p. Alois Ťoupek.  
 
Oddíl kopané TJ Sokol Bořitov oznamuje, že se nebude konat tradiční taneční zábava, 
která měla být uspořádána dne 23.9.2017 v rámci „Pivní pouti“.  
Rozhodnutí o zrušení konání této taneční zábavy vzešlo ze schůze výkonného výboru TJ 
Sokol Bořitov, z.s. konané dne 23.8.2017, z důvodu velkého opotřebovávání prostor 
Sokolovny. 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

2. kolo Ne 13.8. 2017 
Boskovice B – Bořitov 4:0 (3:0) 

 

3. kolo Ne 20.8. 2017 
Bořitov – Sloup 2:0 (0:0) 
branky: Vorlický J. st. 2x 

4. kolo Ne 27.8. 2017 
Olomučany – Bořitov 2:0 (0:0) 

 

 

Zbývající utkání II. třída muži (Sportika OP) 

5. kolo So 2.9. 2017, 16:00 hod. 
Bořitov - Skalice 

6. kolo Ne 10.9. 2017, 16:00 hod. 
Doubravice - Bořitov 

7. kolo So 16.9. 2017, 15:30 hod. 
Bořitov - Rudice 

8. kolo Ne 24.9. 2017, 15:30 hod. 
Letovice – Bořitov 

8. kolo Ne 24.9. 2017, 15:30 hod. 
Letovice – Bořitov 

9. kolo So 30.9. 2017, 15:00 hod. 
Bořitov - Lipůvka 

10. kolo So 7.10. 2017, 15:00 hod. 
Olešnice – Bořitov 

11. kolo So 14.10. 2017, 15:00 hod. 
Bořitov – Adamov 

12. kolo So 21.10. 2017, 14:30 hod. 
Ráječko B – Bořitov 

13. kolo So 28.10. 2017, 14:00 hod. 
Bořitov – Šošůvka 

14. kolo So 4.11. 2017, 14:00 hod. 
Bořitov – Černá Hora 
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SDH Bořitov 
Ve čtvrtek 10. srpna v 4:13 byla jednotka povolána k technické pomoci, odstranění 

stromu. Strom se nacházel  pod bořitovským letištěm a blokoval celou komunikaci. Jednotka 
provedla postupné rozřezání stromu, odklizení a očištění komunikace. 
 

V sobotu 5. srpna proběhlo v Brně krajské kolo v požárním sportu dospělých, kterého 
se zúčastnilo naše družstvo mužů. Soutěžilo se ve třech disciplínách a výsledky byly 
následující: běh na 100 m: 2. místo, štafeta 4 x 100 m: 3. místo, požární útok: 3. místo. V 
celkovém pořadí obsadilo naše družstvo 3. místo. Za zmínku také stojí krásné čtvrté místo 
Filipa Párala v běhu na 100 m překážek za čas 16,97. 
 

Ve dnech 25. - 27.8. se v Praze uskutečnilo Mistrovství ČR V požárním sportu. I přes 
absenci družstva mužů jsme měli na mistrovství dva zástupce. Barvy HZS Jmk hájil Petr 
Kolínek a za SDH Mistřín nastoupil Filip Páral. 
 

Výsledky soutěží mužů: 

Soutěž Čas A týmu Umístění A  Čas B týmu Umístění B 

VCB Černovice 17,72 6. místo 19,64 21. místo 

VCB Němčice 18,74 10. místo 19,97 18. místo 

VCB Rudice 17,45 5. místo 19,45 19. místo 

VCB Sychotín NP NP 22,54 25. místo 
 

V průběžném hodnocení seriálu soutěží Velká cena Blanenska v požárním útoku drží A tým 
9. místo se ziskem 91 bodů a B tým 15. místo za 67. bodů.  
 

V Kamenci u Poličky proběhlo dne 12.8. třetí kolo Českého poháru v běhu na 100 m 
překážek. Tohoto prestižního závodu se zúčastnili i naši závodníci s následujícími výsledky: 

Kategorie Závodník Čas Místo 

ml. dorostenky Simona Páralová 20,86 9. místo 

ml. dorostenci Patrik Fojt 17,91 1. místo 

ml. dorostenci Pavel Karásek 19,78 6. místo 

stř. dorostenci  David Pospíšil 22,80 29. místo 

stř. dorostenci Martin Kučera 18,11 8. místo 

muži Filip Páral 17,39 24. místo 
 

V měsíci srpnu začaly opět po krátké přestávce tréninky mladých hasičů. Ve dnech 
17.-19.8. se uskutečnil tradiční Hasičský víkend, který mladí hasiči trávili v areálu myslivecké 
chaty v Černé Hoře. Starší žáci si zde připravili pro své mladší kamarády spoustu her a 
soutěží. Druhý den mladí hasiči navštívili Čechy pod Kosířem, kde je čekala prohlídka 
Hasičského muzea a muzea kočárů. Za podporu této akce pro mládež děkujeme kulturní 
komisi. 
 

Od měsíce září bude jednotka dovybavena prostředky pro likvidaci 
nebezpečného hmyzu. V případě ohrožení tímto hmyzem můžete likvidaci domluvit 
na obecním úřadě tel. 516 437 189 a nebo přímo s velitelem jednotky ing. Petrem 
Kolínkem, tel. 605 882 525. Samotná likvidace probíhá zpravidla v podvečerních hodinách, 
kdy je hmyz nejméně aktivní.  
 

Nadále probíhá odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Odběr bude prováděn vždy 
každou první středu v měsíci na hasičské zbrojnici. Individuální termín lze domluvit s p. 
Janem Fojtem na tel. 728 951 738. 

 

Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na 
facebooku SDH Bořitov. 



5 

 

Orel Bořitov 
 V sobotu 26.8.2017 proběhly tradiční závody horských kol, kterých se zúčastnilo 182 

startujících. Děkujeme všem pořadatelům za úspěšné zvládnutí této akce. 
 

 Plánované trénování malých florbalistů, mužů a cvičení žen na balonech zahájíme 
v měsíci říjnu. 
 

Milé maminky, tatínci, babičky a dědečci, 
srdečně vás zveme na úvodní setkání Montessori herniček, které se uskuteční 
21.9.2017 v 16:00 na Orlovně. Herničky budou pravidelně probíhat od října a jsou určeny 
pro děti od 0 do 6 let. Více informací se dozvíte na úvodním setkání. Těšíme se na vás.  
 
 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise připomíná účastníkům zájezdu do Prahy na muzikál Čas růží, že  

odjezd autobusu je v sobotu 16. září 2017 v 7,30 hod od OÚ Bořitov. 
 

 Kulturní komise pořádá v pátek 27. října 2017 v sokolovně Bořitov  divadelní 
představení Mandarínková izba -  komediální příběhy zasazené do hotelového pokoje ve 
Francii. Obsazení: Maroš Kramár, Pavol  Topol’ský, Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejsková. 
Začátek představení je v 19 hodin, vstupné 300,- Kč. Vstupenky je nutné předem 
zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě Bořitov nejpozději do 30.9.2017. 
 

Kulturní komise připravuje: 
- Lampionový pochod, soutěž o nejkrásnější vyřezávanou dýni 
- Pochod pohádkovým lesem 
- Rozsvícení vánočního stromu s čerty 
- na měsíc květen 2018 zájezd do Brna na muzikál Shrek. 
 
 

Podzimní prázdniny s Alenkou v říši divů!  

Hledáte pro své děti zábavný a dobrodružný program na podzimní prázdniny?  

Táborová organizace Barevné prázdniny pořádá již tradičně dětský tábor  

také v tomto období!  

TERMÍN: 26. -  29. října 2017  

MÍSTO: rekreační areál Prudká u obce Doubravník,  

v překrásném údolí obklopeném lesy 

CENA: 1.740 Kč 
 

Pro děti je zajištěno ubytování ve zděných vytápěných chatách, plná penze včetně 
dopoledních a odpoledních svačin a hlavně pestrý a zajímavý celodenní program plný 

dobrodružství, zábavy a legrace! Všechny hry a aktivity budou probíhat podle počasí buď 
venku na hřišti, v lese, nebo uvnitř ve společenské místnosti. Pro letošní podzimní tábor 

jsme připravili poutavou celotáborovou hru Alenka v říši divů! 
 

Chceš na vlastní oči vidět, jak vypadá Podzemní říše pod králičí norou? Co takhle dát si 
čaj o páté s uchlubeným Plchem, bláznivým Kloboučníkem a Houseňákem? Alenka se 

chystá osvobodit Podzemní říši od krutovlády Srdcové královny, musí skolit bájného tvora 
Tlachapouda vorpálovým mečem a bude potřebovat právě Tvoji pomoc! 

 

Více informací a elektronické přihlášky na www.barevneprazdniny.cz! 
Těší se na Vás sehraný tým zkušených táborových vedoucích Barevných prázdnin! 

http://www.barevneprazdniny.cz/
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci září 2017 
Sirka Karel   nám. U Václava 165 
Rek Jaroslav   Nová čtvrť 301 
Ondroušková Milada Horní Zádvoří 251 
Hřebíček Vladimír  Podsedky 83 
Křížová Dana  Horní Zádvoří 238 
Odehnal Jan   Loužky 309 
Kupsová Marie   Sokolská 75 
Sehnalová Marie  Podsedky 123 
Štupák Ján   Trávníky 136 
Pospíšil František  Úzká 116 
Sehnalová Marie  Horní Zádvoří 238 
Holasová Libuše  Sokolská 365 
Krejčí Miroslava  Chlumská 26 
Fojtová Věra   nám. U Václava 5 
 

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

Narození v měsíci srpnu 2017 
Koláčková Ella  Dolní Zádvoří 319 
 

Úmrtí v měsíci červenci a srpnu 2017 
Vach Stanislav  Čížovky 387 
Odehnalová Emílie  Chlumská 115 
Zachoval Vladimír  nám. U Václava 334 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - září 2017 (8 – 13 hod) 
 

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

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

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

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

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

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

23.9. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 

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

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

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

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. 
 
Oblastní charita Blansko - Oznámení o sběru šatstva v Doubravici nad Svitavou 
Oblastní charita Blansko oznamuje, že bude ve středu 20.9.2017  od 8,00 do 15,00 hodin 
vybírat použité zboží  v budově fary  Soukopovo nám. 91,  Pěkná modrá  Doubravice. 
Sbírá veškeré oděvy, boty,  povlečení, přikrývky,  spacáky,  hračky, nádobí,  kuchyňské 
potřeby, dále také galanterii - látky, korálky, knoflíky, nitě, stuhy, výplňový materiál/molitan, 
vatelín atd. 


