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

v pondělí 21. září 2015 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Bořitov. 

 Oznamujeme občanům, že současný nájemce samoobsluhy nepřistoupil na 
prodloužení nájemní smlouvy na další 4 roky s nezměněnou výší nájmu. Stávající 
smlouva je platná do 31.10.2015, dle sdělení nájemce ukončí prodej  26.9.2015. Obec 
vypíše záměr na pronájem samoobsluhy. Do nástupu nového nájemce bude obchod 
uzavřen. Po tuto dobu bude občanům k dispozici prodejna Mango. 

 
Komplexní  pozemkové  úpravy  v  katastrálním  území Bořitov  s rozšířením  do části 
katastrálního území Býkovice  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko (dále jen „pozemkový 
úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že 
zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Bořitov s 
rozšířením do části katastrálního území Býkovice. 
V souladu s ustanovením § 7 zákona pozemkový úřad svolává úvodní jednání, na které 
zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v 
předpokládaném obvodu pozemkových úprav. 

Úvodní jednání se uskuteční v pondělí 14. září 2015 od 16:00 hodin v sále 
hasičské zbrojnice v Bořitově. 
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem 
pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další 
otázky významné pro řízení pozemkových úpravách. Součástí úvodního jednání bude volba 
sboru zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst. 5 zákona). Pro účely volby sboru připadá 
spoluvlastníkům pouze 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků. 
 

Oznámení školy 
Začátek nového školního roku již zaklepal na dveře. Jaký bude ve školce a ve škole? 
 

Mateřská škola 
začíná  v  úterý 1. září, provozní  doba  pro tento  školní rok  bude  již od 6,00 – 16,00 hod. 
Školku bude letos  navštěvovat 56 dětí ve dvou třídách. Díky drobným stavebním úpravám 
interiéru bude možné využít maximální kapacitu budovy, tj. 28 dětí pro každou třídu.  
Pro školní rok 2015/2016 bylo přihlášeno celkem 30 nových dětí, přijaty mohly být všechny, 
které k 31.8. 2015 dovrší 3 let věku, celkem 23 nových dětí.  
Aby byla zajištěna kvalita výchovně-vzdělávací práce, nastupuje od 1. září nová paní 
učitelka, v MŠ tedy budou pracovat s dětmi čtyři učitelky. 
Zveme všechny rodiče školkových dětí na „Zábavné odpoledne“, které se koná ve čtvrtek 
3.9. v 15,00 hod. Dostanou zde další informace ohledně provozu MŠ. 
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Základní škola 
Rodiče dětí ZŠ již byli informováni, že začátek školního roku se z důvodu probíhající 
přístavby školy posouvá  na pondělí 7. září.   Na 1. - 4. září vyhlašuji  po dohodě se 
zřizovatelem a školskou radou ředitelské volno. Vedení obce, které je investorem stavby,  
garantuje, že k 4.9.2015 budou dokončeny stavební práce včetně revizních zpráv 
potřebných k povolení  zahájení vyučování.  
Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 tak bude v pondělí 7. září v 8,00 hod za 
přítomnosti zástupců obce a rodičů prvňáčků.  Od 2. vyučovací hodiny bude probíhat výuka 
podle školního rozvrhu.  

Od tohoto dne, tedy od pondělí 7.9.,  bude již v provozu také školní stravování a družina. 
Předběžné přihlášky ke stravování a do družiny  byly zaslány rodičům mailem 12. srpna.  
Prosím rodiče, kteří ještě své děti nepřihlásili, aby tak učinili co nejdříve podle pokynů 
v mailu. Oficiální formuláře ke stravování a do družiny dostanou děti až 7.9. 
 

Školní družina ve školním roce 2015/2016 
Z důvodu zvyšujícího se celkového počtu žáků ZŠ a velkého zájmu rodičů o družinu  jsem 
požádala Krajský úřad Jihomoravského kraje o navýšení  kapacity školní družiny ze 
stávajících 30 na 55 dětí a otevření druhého oddělení. 
Věřím, že naší žádosti bude k 1.9. vyhověno a budeme tak moci přijmout všechny přihlášky 
dětí a to ze všech pěti ročníků.   Školu bude v tomto roce navštěvovat celkem 61 dětí,  do 
družiny budeme moci přijmout 55 z nich.  
Také provozní doba družiny se prodlouží. Ranní provoz bude od 7,00 hod., odpolední 
provoz do 16,00 hod. 
 

Zájmové kroužky 
V letošním školním roce připravujeme kroužky, které se osvědčily v minulém roce: 
MŠ: Klub předškolák, Angličtina hrou, Dechová cvičení s flétničkou. 
ZŠ: Zdravotnický kroužek, Náboženství, Angličtina s Pomněnkou, Žijeme hudbou a 

tancem, Stolní tenis. Nově by měl být v nabídce kroužek Bojové umění a sport, ještě 
čekáme na upřesnění studia z Brna, které kroužek pořádá.  

Zájmové kroužky budou začínat poslední týden v září nebo začátkem října. Podrobnější 
informace s jejich charakteristikou, cenou a termíny najdete na webu školy. Přihlášky 
dostanou děti během prvního týdne ve škole. 
 

Důležité upozornění 
Stávající telefonní čísla školy 516 437 273 (pro ZŠ) a 516 437 446 (pro MŠ a stravování) 
budou v provozu jen do 30.9. 2015. 
Nové číslo pro ZŠ:  775 642 909 je již v provozu. 
Nové číslo pro MŠ a stravování oznámíme do 31.8. 2015. 
 

Den otevřených dveří v ZŠ 
Koncem měsíce září bude škola pořádat  Den otevřených dveří pro veřejnost a nabídne tak 
možnost prohlédnout si zrekonstruované a především nové  prostory v budově ZŠ. Termín 
bude upřesněn v obecním rozhlasu a na www.zs.boritov.cz 
                                                                                      PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

Klub důchodců 
Výbor klubu důchodců v Bořitově pořádá zájezd - LEDNICE, VALTICE, MIKULOV, který 
se koná  9. a 10. září 2015. Odjezd je vždy v 7 hodin ráno od Manga. 
LEDNICE: prohlídka jednoho z nejkrásnějších zámků v České republice. Projížďka 
lodičkami od zámku k minaretu a zpět pěšky krásnými zahradami. 
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VALTICE: společný oběd, který si hradí každý sám, prohlídka zámku a zámecké zahrady a 
výjezd ke kolonádě na Reistně. 
MIKULOV: prohlídka města, osobní volno, odjezd domů. Návrat ve večerních hodinách. 
Oznamujeme občanům, že na oba termíny máme pár volných míst. Zájemci se mohou 
přihlásit u paní Musilové, Rolínkova 256. 
 

Orel Bořitov 
 V neděli 23.8. se na hasičské zahradě uskutečnily za hojné účasti závody horských 

kol. Výsledky naleznete na: Pohár Drahanské vrchoviny 2015. Děkujeme všem 
pořadatelům za příkladné zajištění celé akce. 

 V sobotu 12. září zveme všechny příznivce řádně očesnekovaných topinek na 2. ročník 
soutěže o Nejlepší česnek. Každý soutěžící přinese v pátek od 18,30 - 20,00 hodin dvě 
pálky česneku na orlovnu. Začátek sobotní soutěže je 16,00 hod. na horním sále 
Orlovny. Občerstvení a výhry zajištěny. 

 Během září začnou pravidelné kroužky a cvičení, o zahájení budete včas informováni: 
  přípravka florbal, kroužek horské cyklistiky, atletický kroužek, cvičení žen na balonech, 

muži florbal. 
 

FBK ORLI BOŘITOV 
 - V sobotu 8.8. jsme se zúčastnili přátelského turnaje malé kopané v Jestřebí. 
-  Ve dnech14.8.-16.8. jsme odjeli na mezinárodní turnaj ve florbale na Slovensko do    
   Dolního Kubína, kde jsme obsadili krásné 4. místo. 
- Od 22.8 - 28.8. probíhalo letní soustředění našeho týmu v Jeseníkách. 
 

OZNÁMENÍ 
Smíšené zboží Jiří Sedláček oznamuje, že za současných nepřijatelných podmínek je nucen 
v sobotu 26. září ukončit provoz v místní samoobsluze. Od 1. září budou každý den probíhat 
velké výprodejové akce. Děkujeme všem zákazníkům za dlouholetou přízeň. 
 

TJ Sokol Bořitov 
Zahájení  cvičebního roku  2015-2016 
Pravidelné cvičení jednotlivých složek začne naplno ve druhé polovině září. Připravujeme 
následující cvičební rozvrh: 
pondělí: stolní tenis (žactvo, muži) 
úterý:  předškolní žactvo, fotbal, aerobik  
středa: mladší žákyně (6-12 let), starší žákyně a dorostenky (12-17 let), ženy -

kondiční cvičení 
čtvrtek: mladší žáci (6-12 let), fotbal, aerobik 
pátek:  stolní tenis (muži) 
Přesný rozvrh i s termíny zahájení a náplní jednotlivých všech cvičení včetně cvičitelů bude 
uveden po 15. září na internetových stránkách TJ Sokol Bořitov a v příštím Zpravodaji. 
 

První zahajuje cvičení žáků a to ve čtvrtek 10. září od 16 - 17hod 
a dále ve středu 16. září od 16 - 17 hod mladší žačky, od 17 - 18 hod starší žačky a 
ženy od 18,15 - 19,30 hod. 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Před zahájením nového soutěžního ročníku 2015/2016 musel výbor oddílu kopané učinit 
zásadní rozhodnutí. Z vážných sportovně technických důvodů bylo rezignováno na další 
působení družstva mužů v krajské soutěži I. A  třídy. 
Současně s tímto rozhodnutím bylo z III. třídy okresní soutěže odhlášeno mužstvo mužů B 
a nově bylo do okresního přeboru II. třídy přihlášen tým mužů Bořitova.  
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Hráčský kádr našeho nyní jediného družstva mužů je tvořen hráči bývalého B družstva mužů 
a kmenovými hráči bývalého družstva mužů A.  
 

Z důvodu nové legislativy FAČR, která nadále neumožňuje v mládežnických kategoriích 
působení společných týmů složených z více než dvou klubů byla přerušena spolupráce s 
FK Černá Hora v mládežnických kategoriích. 
Činnost našich mladých hráčů je tedy nadále zajištěna formou individuálního hostování v 
okolních klubech. Ve čtvrtek 3. 9. 2015 bude pokračovat pravidelné cvičení chlapců pod 
vedením Kuby Machorka, Jana Svobody a Aloise Ťoupka. Zahájení v 16,00 hod v sále 
Sokolovny. Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti cvičení navštěvovaly, kontaktujte p. 
Aloise Ťoupka, tel. 602 576 538 a nebo se dostavte osobně v uvedený termín.  
 
Termíny mistrovských utkání Bořitov 
II. třída mužů (Sportika  OP), podzim 2015: 
 

4. kolo Ne 30.8. 2015, 16:30 hod. 
Sloup - Bořitov 

 

5. kolo Ne 6.9. 2015, 16:30 hod. 
Bořitov - Letovice 

6. kolo Ne 13.9. 2015, 16:00 hod. 
Šošůvka - Bořitov  

7. kolo Ne 20.9. 2015, 16:00 hod. 
Bořitov - Olomučany 

8. kolo Ne 27.9. 2015, 16:00 hod. 
Olešnice – Bořitov 

9. kolo Ne 4.10. 2015, 15:30 hod. 
Bořitov – Rudice 

10. kolo Ne 11.10. 2015, 15:00 hod. 
Vysočany – Bořitov 

11. kolo So 17.10. 2015, 15:00 hod. 
Bořitov – Kunštát B 

12. kolo Ne 25.10. 2015, 14:30 hod. 
Adamov – Bořitov 

13. kolo St 28.10. 2015, 14:30 hod. 
Bořitov – Vavřinec 

14. kolo So 31.10. 2015, 14:00 hod. 
Bořitov - Lipůvka 

 
Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

muži - II. třída (Sportika  OP),  

1. kolo Ne 9.8. 2015 
Lipůvka – Bořitov 7:1 (2:0) 
branka: Mazal T. 

2. kolo So 15.8. 2015 
Ráječko B – Bořitov 2:0 (1:0) 
 

3. kolo Ne 23.8. 2015 
Bořitov – Doubravice 1:1 (1:1) 
branka: Majer L. 

 

 
Pozvánka - Taneční zábava - pivní pouť 
sobota 26.9. 2015, Sokolovna Bořitov, začátek v 21:00 hod., hraje kapela Akcent 
 
Zlatá srnčí trofej 2015 

Letos se konal již 45. ročník celostátní soutěže mladých myslivců a přátel přírody 
pořádaný ČMMJ – Zlatá srnčí trofej. Tentokrát soutěžní klání národního finále probíhala 
v lokalitě Písky – Křivoklát a to v termínu od 18.7. do 1.8.2015. 
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Michaela Homolková se této soutěže zúčastnila již počtvrté. Letos však poprvé v 
Kategorii B (žáci 6. až 9. tříd) s dalšími 64 soutěžícími. Po vypracování testu a zdolání 
náročné poznávací stezky, kde děti určují nejen rostliny a pobytové stopy zvěře, ale musí 
zde uplatnit i své znalosti ze zoologie, kynologie, střelectví a také ze zdravovědy, se Míša 
umístila na krásném 3. místě, se ztrátou 44 bodů na vítěze. 

Sice nezvítězila, ale přesto zaznamenala velký úspěch ve svém 
„domovském“  kroužku, protože se jí, jako druhé v historii 50-ti let trvání lysického kroužku, 
podařilo při přestupu z mladší kategorie (3. – 5. tř.) si udržet medailovou pozici v národním 
finále této soutěže. 
 

SDH Bořitov 
Ohlédnutí za letošní činností družstva historické techniky 

Letošní ukázky začaly velkou akcí, která se konala 5.-7.6.2015 v jihočeském 
městečku Netolice, okr. Prachatice, kam jsme vyrazili s parní stříkačkou. Jednalo se totiž o 
celorepublikové setkání parních stříkaček, kterého jsme se zúčastnili poprvé, ale nezůstali 
jsme pozadu. Zúčastnilo se 12 hasičských sborů s 9 funkčními parními stříkačkami. Hlavní 
klání proběhlo v sobotu na netolickém náměstí. Den začal slavnostním průvodem sborů, 
proslovu hostů a dále si návštěvníci mohli prohlédnout vystavené stříkačky a poté začal 
soutěžní program. Soutěžilo se v několika disciplínách. Naše družstvo se konkurence 
nezaleklo a ze srazu přivezlo jeden zlatý a jeden bronzový pohár a v celkovém pořadí se 
umístilo na krásném 4. místě. 

 

Dne 13.6.2015 byla další akce, výročí založení SDH Chrudichromy, kde jsme 
předvedli ukázku s parní stříkačkou. 

Dne 20.6.2015 proběhla oslava založení 135 let SDH Letovice, kde jsme měli ukázku 
s parní stříkačkou a AS Praga Grand. Ukázky se velmi líbily a družstvo sklidilo velký potlesk. 

Dne 2.8.2015 jsme se zúčastnili oslav 120 let trvání SDH Roubanina. I zde jsme 
předvedli naší krásnou parní stříkačku v akci. 

 

V letošním roce uplynulo smutné 10. výročí od vyhoření části Státního hradu 
Pernštejn. Proto jsme byli osloveni HZS JmK k účasti na akci nazvané Dny hasičů na 
Pernštejně, konané ve dnech 28.8. - 30.8.2015. K této příležitosti jsme poskytli naši 
historickou techniku, a to: ruční koněspřežná stříkačka, parní koněspřežná stříkačka, AS 
Praga Grand, PPS 8. Ruční stříkačka a PPS 8 byly vystaveny k prohlédnutí návštěvníkům, 
parní a automobilová stříkačka byly předvedeny v praktických ukázkách zásahu. 

 

Družstvo historické techniky: 
Velitel – Jiří Kolínek     Proud -  Michal Homolka 
Trubač – Jiří Hejč     Proud – Jiří Janíček st. 
Strojník AS Praga – Luboš Kříž   Rozdělovač – Miroslav Drábek 
Strojník parní stříkačky – Bohuslav Kopřiva  
 

Nadále pokračují závody Velké ceny Blanenska.  
9.8.  Němčice - družstvo A 11. místo, družstvo B 25. místo.  
15.8.  Rudice - družstvo A 11. místo, družstvo B 18. místo.  
16.8.  Sychotín - družstvo A 24. místo, družstvo B 18. místo.  
 

 Vedoucí mládeže zahájili po prázdninové pauze trénink mládeže a dorostu. Dále je 
neustále otevřen nábor nových mladých členů od 5ti let do všech věkových kategorií. 
 V případě zájmu nás můžete navštívit kterýkoliv tréninkový pátek od 16:30 hod na zahradě 
za hasičskou zbrojnicí. 
 

Nadále probíhá odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Odběr bude prováděn vždy 
každou první středu v měsíci na hasičské zbrojnici. Individuálním termín lze domluvit s p. 
Janem Fojtem na tel. 728 951 738. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci září 2015 
Horáková Jana  Chlumská 348 
Maňoušek Antonín  Družstevní 298 
Štupáková Helga  Trávníky 136 
Krátká Marie   Pod Kostelem 310 
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 
Ťoupková Jaroslava Chlumská 360 
 

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

Narození v měsíci srpnu 2015 
Smutná Barbora   Čížovky 395 
 

Úmrtí v měsíci srpnu 2015 
Tesařová Marie   Podsedky 191 
 

 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - září 2015 (8 – 13 hod) 

  5.9. MUDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

  6.9. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

12.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 

13.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

19.9. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 

20.9. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 

26.9. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

27.9. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 

28.9. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
 

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, svátcích  24 hodin. 
 

Kulturní komise 
Kulturní komise zve do letního kina v pátek 11. září 2015 ve 20 hodin na 

hasičskou zahradu na českou komedii Hodinový manžel, kterou bude promítat Biograf 
LÁSKA. Vstupné 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti do 15 let. 
   Kulturní komise připravuje na konec října 2015 soutěž k Halloweenu o nejkrásnější 
vyřezávanou dýni. Máte-li o tuto akci zájem, můžete si již nyní zajistit dýně. Bližší informace 
v příštím Bořitovském zpravodaji   
________________________________________________________________________ 

§    ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Vlasty Němcové,  

Nádražní 2369/10, Blansko 

mob.: +420 773 882 076,  insolvence@ak-nemcova.cz, www.ak-nemcova.cz 
 

Nabízí odborné služby insolvenčního správce s dlouholetou praxí:  
komplexní vypracování insolvenčních návrhů pro fyzické i právnické osoby - osobní 
bankroty (oddlužení) a konkurzy, přihlášky pohledávek věřitelů včetně zastupování u 
soudu.  

mailto:insolvence@ak-nemcova.cz
http://www.ak-nemcova.cz/

