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Oznámení obecního úřadu 
 Obecní úřad děkuje touto cestou členům SDH Bořitov a složkám SDH z okolních 

obcí při pomoci řešení situace přívalových dešťů v sobotu 28.5. a v neděli 29.5. 
Poděkování patří také všem občanům, kteří pomáhali při úklidu naší obce. 
 

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 
20. června 2016 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 
 

 Z důvodů výstavby nových autobusových zastávek  bude opět omezen provoz na 
silnici I/43 - průjezd pouze 1 jízdní pruh. Směr Brno – Svitavy bude po nezbytně 
nutnou dobu  přesměrován na objízdnou trasu přes Bořitov na silnici III/37722, a to 
od 14.6.2016 max. do 27.6.2016.  Autobusová zastávka Bořitov, ZD bude pro  uzavřený 
směr (Brno – Lysice – Boskovice) přesunuta na ulici Rolínkovu (zastávka s názvem 
Bořitov). Prosíme občany, aby na silnici 3. třídy po dobu uzavírky neparkovali. 

  

 Znovu žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli kompostéry na likvidaci bioodpadů, 
aby tak učinili v co nejkratší době. Nejprve je potřeba na OÚ podepsat smlouvu a teprve 
potom bude kompostér bezplatně vydán. Od ledna 2015 je zákonná povinnost každého 
občana prokázat likvidaci bioodpadů. Z toho důvodu obec zakoupila pro každý dům 
kompostér na likvidaci bioodpadu. Kompostéry si můžete vyzvednout během pracovní 
doby na Obecním úřadě Bořitov. 
 

 

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních 
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na 
vlastní občanský průkaz? 
 

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České 
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim 
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. 
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě 
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy 
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a 
také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let. 
 
 
 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2016/číslo 6 



2 

 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání 
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 
30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve 
výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu 
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
 

Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat 
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s 
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii 
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich 
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 
měsíců. 
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u 
zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva 
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace 
na cesty“. 
 

Orel Bořitov 
 Děkujeme všem malým hercům, kteří v  neděli 29.5. na Orlovně sehráli krásné divadelní 

představení „Princové jsou na draka". Velké díky patří také všem dospělým, kteří se 
zapojili na přípravě tohoto vystoupení. 

  

 V sobotu 2.7. srdečně zveme všechny na ORELSKO-FARNÍ DEN, který se bude konat 
na farním dvoře od 13,00 hodin. 
Pro děti bude připravena spousta her a soutěží /lukostřelba, aerosoftové zbraně, letní 
biatlon atd. V podvečer k tanci a poslechu bude hrát skupina REFLEX-ROCK. Bude 
připraveno bohaté občerstvení - kýta z rožně a grilované pochoutky. 

 
 

Kulturní komise 
K oslavě  Mezinárodního  dne dětí zve kulturní komise děti, rodiče a prarodiče  

v sobotu 11. června 2016 na hasičskou zahradu do letního kina na pohádku Jak 
vycvičit draka 2. Začátek je v 21 hodin,  promítat bude Biograf LÁSKA. Vstupné: děti do 
15 let zdarma, dospělí 50,- Kč. 
 

 Kulturní komise zve všechny občany do letního kina na hasičskou zahradu v neděli 

3. července 2016 na komedii Jak básníci čekají na zázrak. Začátek je ve 21,30 hodin, 
promítat bude opět Biograf LÁSKA, vstupné: děti do 15 let 30,- Kč, dospělí 80,- Kč 
(požadavek distributora). 
 

Biograf LÁSKA je mobilní kino, film se promítá na klasické promítací plátno, hlediště 
je sestaveno z plastových křesílek. Těšíme se na Vaši účast. 
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Oznámení školy 
Měsíc květen ve škole a ve školce:  

 ČT  5.5. ZŠ – jako každým rokem, také letos uctili žáci 5. ročníku památku obětí 1. a 2. 
světové války  položením věnečků k pomníku na místním hřbitově a pamětním deskám 
v Bořitově. 
 

 V pátek 13. května se konal druhý ročník „Atletické olympiády“, kterou pro děti ze ZŠ i 
MŠ připravila naše škola ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov. Počasí nám příliš nepřálo, 
ale to neodradilo téměř 70 malých sportovců a jejich rodiče od zapálených sportovních 
výkonů v jednotlivých disciplínách – sprintu, skoku z místa, vytrvalostním běhu, hodu a 
překážkové dráze. Novou dobrovolnou disciplínou byl společný slalomový běh pro děti 
a jednoho z rodičů. Také letos předávala medaile vítězům každé z pěti kategorií 
Michaela Hrubá, dorostenecká mistryně světa ve skoku vysokém.                               
Poděkování patří všem, kteří se na zajištění náročné organizace podíleli: OÚ Bořitov – 
kulturní komisi za finanční příspěvek na občerstvení a TJ Sokol za zajištění krásných 
diplomů a medailí. 

 

 ÚT 17.5. - děti z 1. ročníku ZŠ a předškoláci měli možnost zúčastnit se povídání se 
spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která jim představila své knihy „A-Ž půjdeš do školy: 
„Pro kluky, co se neztratí“ a „Pro holky, co se neztratí“. Původně plánovaná hodina se 
protáhla na více než hodinu a půl zajímavého dialogu mezi autorkou a dětmi.  Besedu 
připravila Obecní knihovna. 
 

 Odpoledne ožila zahrada školky díky „Zahradní slavnosti“ spojené s představením 
projektu přeměny zahrady, která začne v polovině června. Děti nejdříve potěšily 
všechny přítomné svým vystoupením a společným zvoláním „se starou zahradou se 
loučíme a na novou se těšíme“ odkryly symbolický základní kámen nové  „Zahrady 
v pohybu“ (za jeho zajištění děkujeme panu Stejskalovi a kamenosochařství Smetana). 
Jak název napovídá, zahrada by se měla postupně stát příjemným místem, které bude 
děti ze školky i školy vybízet k aktivnímu trávení času v přírodě a ke sportování. 
Společné odpoledne zpříjemnilo opékání u ohně a hlavně občerstvení v podobě 
výborných pomazánek a ovocných šťáv, které připravily naše paní kuchařky.  

 

 ST 18.5. - na tradičních atletických závodech, které pořádá ZŠ v Rájci-Jestřebí a kterých 
se zúčastnily školy z Doubravice nad Svitavou, Ráječka, Rájce-Jestřebí a Bořitova, letos 
zastupovalo naši školu 19 sportovců. Všem děkujeme za reprezentaci školy a 
gratulujeme těm, kteří přivezli  celkem 5  medailí: Nele Ženatové  (3. místo v běhu na 
50 m), Nikole Šteinové (3. místo  ve  skoku  do  dálky),  Jirkovi Sázavskému  (2. místo 
v běhu na 50 m) a Mikuláši Ostrému (2. místo ve vytrvalostním běhu a 3. místo v běhu 
na 50 m). 

 

 ST 25.5.  - všechny děti ZŠ podnikly malý výlet na hřiště do Černé Hory a zúčastnily se 
výukového programu s letovou produkcí dravých ptáků brněnské záchranné stanice 
Seiferos. Žáci 5. třídy  si pak prohlédli černohorskou školu a seznámili se nejen 
s prostředím, ale i možnými budoucími spolužáky. 

 

Pozvánka na „Školní akademii 2016“ 
Zveme všechny rodiče dětí  MŠ, ZŠ a také širokou veřejnost na společnou akci školy a 
školky „Školní akademii 2016“, která se uskuteční v neděli 26. června od 16,00 hod. 
v bořitovské sokolovně. Na programu budou vystoupení dětí, rozloučení se žáky pátého 
ročníku a přivítání budoucích prvňáčků.  Přijďte se s námi symbolicky rozloučit se školním 
rokem 2015/2016! 
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Podrobnosti k jednotlivým akcím i fotografie najdete na www.zs.boritov.cz  
                                   za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bořitov 

                                                                                     PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
Výsledky silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova 2016“ 
 

Letošní  48. ročník tradičního silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova“, zařazený     
Českou  unií  sportu do akce  „Sportuj s námi“,  se konal za chladnějšího počasí, ale se 
silnou  účastí  zvláště  mladých  závodníků.   Téměř  stovka  závodníků urputně  bojovala  v 
17 kategoriích s následujícím medailovým umístěním. 
 

odrážedla, ročník 2014:            1.Tadeáš Svoboda, 2. Darja Dobiášková, 3. Markéta Kopecká  

odrážedla, dívky roč. 2013:      1. Nikola Lengálová, 2. Sofie Odehnalová, 3. Sofie Sehnalová 

odrážedla, chlapci roč.2013: 1. Marek Gerneš, 2. Jáchym Krejčí, 3. Tomáš Polák 

odrážedla, dívky roč.2011-12: 1. Kristýna Gryzová, 2. Anna Škaroupková, 3. Beáta Ostrá   

odrážedla, chlapci roč.2011-12: 1. Alex Kučera, 2. Tomáš Tihon, 3. Patrik Dvořáček 

kola 100 m, dívky roč.2011-12: 1. Kat. Špidlová, 2. Kateřina Jalová, 3. Anna Škaroupková 

kola 100 m, chlapci roč.2011-12: 1. Alex Kučera, 2. Matyáš Macháček, 3. Eliáš Svoboda 

kola 200 m, dívky roč.2010:  1. Adéla Krejčí, 2. Julie Sehnalová, 3. Karolina Repková                                                       

kola 200 m, dívky roč.2009:  1. Zuzana Gernešová, 2. Aneta Kovalová, 3. Anna Jalová 

kola 200 m, chlap. roč.2009-10: 1. Jakub Šejnoha, 2. Matěj Kafoněk, 3. David Čiháček 

kola 300 m, dívky roč.2007-8: 1. Ver. Čiháčková, 2. Sára Schiffnederová, 3. M. Pařízková 

kola 300 m, chlap. roč.2007-8: 1. Nicolas Kučera, 2. Daniel Ambroz, 3. Jiří Kakáč 

kola 500 m, dívky roč.2005-6: 1. Markéta Blažková, Klára Beranová 

kola 500 m, chlapci roč.2005-6: 1. Matěj Man, 2. Jiří Sázavský, 3. Ondřej Kupsa  

kola 1 okruh, dívky roč.2001-4: 1. Pavla Odehnalová, 2. M. Blažková, 3. A. Schiffnederová 

kola 1 okruh, chlapci roč.2001-4: 1. Jiří Odehnal, 2. Patrik Fojt, 3. Ladislav Odehnal    

kola 6 okruhů, muži:   1. Matěj Kotouček, 2. Michal Kučera, 3. Michal Brázda 
 

Foto ze závodů si můžete prohlédnout na internetových stránkách TJ Sokol Bořitov.  
 
 
 
Zprávy z oddílu kopané 
 

 
I N F O R M A C E 

 

V sobotu 4.6.2016 od 8:00 hod. provede oddíl kopané Tělovýchovné jednoty Sokol 

Bořitov, o.s.  Sběr železného šrotu.  
 
Doufáme, že naši spoluobčané opět provedou „jarní domácí úklid”, při kterém se 
zbaví pro ně nepotřebného odpadu a podpoří tím provozování sportu v naší obci. 
 

Upozorňujeme, že ledničky, mrazničky a podobný odpad klasifikovaný jako 
nebezpečný nebude odvážen. 

http://www.zs.boritov.cz/
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Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

II. třída muži (Sportika OP)  

17. kolo Čt 28.4. 2016 
Bořitov – Sloup 2:0 (0:0)  
branky: Petrák Pavel, Fojt Lukáš  

 

20. kolo Ne 1.5. 2016 
Olomučany - Bořitov 4:2 (2:1) 
branky:  Fojt Lukáš, vlastní 

21. kolo Ne 8.5. 2016 
Bořitov – Olešnice 2:1 (0:1) 
 branky: Fojt Lukáš, Petrák Pavel  

 

22. kolo So 14.5. 2016 
Rudice – Bořitov 7:1 (4:0)  
branky: Mareček Milan 

 

23. kolo Ne 22.5. 2016 
Bořitov – Vysočany 4:2 (1:1)  
Branky: Fojt Lukáš 2, Petrák Pavel, Majer     
Lukáš 

24. kolo Ne 29.5. 2016 
Kunštát B – Bořitov 2:2 (1:0)  
branky: Fojt Lukáš, Malík Tomáš 

 
 
Tabulka II. třída muži (Sportika OP) 
 

1 Rudice 23 18 2 3 79 : 30 56 
2 Olomučany 23 17 2 4 68 : 23 53 

3 Olešnice 23 15 2 6 53 : 30 47 

. .           
13 Bořitov 23 5 2 16 28 : 72 17 

14 Vavřinec 23 2 4 17 24 : 79 10 

 
 
V měsíci květnu naši borci v čele s trenérem Fojtem úspěšně pokračuji v boji o záchranu 
okresní soutěže. Za toto patří od fotbalového výboru všem poděkování.  „HOŠI DO TOHO“. 
 
 
Zveme všechny fotbalové fanoušky, aby přišli podpořit naše hráče na tato poslední 
utkání v sezóně 2015 - 2016. Občerstvení zajištěno. 
 

25. kolo Ne 5.6. 2016, 16:30 hod. 
Bořitov - Adamov 

26. kolo Ne. 12.6. 2016, 16:30 hod. 
Vavřinec - Bořitov 

15. kolo So 18.6. 2016, 16:30 hod. 
Bořitov - Ráječko B 

 

 
 
Stručné představení projektu „ŽIJEME HROU“  (viz. Zpravodaj č.4/2016)  
 

Projekt ŽIJEME  HROU se snaží od roku 2008 přispívat svými činy ke zdravější společnosti. 
Do sportovního prostředí investuje hodnoty a metodiku, směřující ke komplexnímu rozvoji 
osobnosti sportovce. 
V  našem  regionu působí  hlavně  v oblasti  pohybových a kolektivních  her (fotbal, florbal). 
Zaměřuje se na všestrannou pohybovou kulturu s následnou specializací konkrétního 
sportu: www.zijemehrou.cz. 
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Investiční akce: 
V lednu roku 2016 jsme podali dvě žádosti na MŠMT, program 133 510 „Podpora 
materiálně technické základny sportu“.  
 

Jedna žádost byla podaná obcí Bořitov a týká se kompletní rekonstrukce budovy fotbalových 
kabin (budova je ve vlastnictví obce). Na tento projekt je připravena projektová dokumentace 
a stavební povolení. V současné době bude probíhat výběrové řízení na dodavatele stavby.  
 

Druhá žádost byla podaná TJ Sokol Bořitov, o.s. Žádost obsahuje výstavbu nového 
fotbalového hřiště, parkoviště pro cca 60 vozidel, tribunu pro diváky, drenážní a závlahový 
systém. Tento projekt je ve fázi, kdy řešíme stavební povolení. Dne 25.4.2016 na zasedání 
zastupitelstva obce Bořitov byla zastupitelstvem obce odsouhlasena finanční spoluúčast. 
Za toto patří vedení obce, radě a zastupitelstvu obce poděkování. Spoluúčast obce 
proběhne jen v případě získání finančních prostředků z MŠMT. Žádosti byly zařazeny do 
hodnocení. Informace o získání podpory dle harmonogramu MŠMT budou zveřejněny 
v měsíci červnu.   
 
 
Oddíl nohejbalu 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu, pořádá v sobotu 25. června 2016 na hřišti u sokolovny 
zahajovací turnaj letošní sezóny v nohejbale dvojic o „Pohár starosty TJ". Prezentace 
účastníků v 9:00 hodin. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny hráče i příznivce 
tohoto sportu. 

 
 
Sbor dobrovolných hasičů 

V pátek 29.4. v podvečerních 
hodinách vypukl v kotelně mateřské školy 
požár. Naštěstí se jednalo jen o cvičení 
jednotek okrsku Rájec. Cvičení se 
zúčastnily jednotky z Bořitova, Jestřebí, 
Rájce, Ráječka, Holešína a Doubravice. V 
objektu se nacházely osoby z řad našich 
mladých hasičů. Požár byl včas uhašen a 
všem zraněným osobám byla poskytnuta 
příslušná předlékařská pomoc.   
 

V sobotu 21.5. proběhla na soutěžní 
dráze v Bořitově soutěž mladých hasičů. O 
kvalitě soutěže svědčí, že síly přijelo 
poměřit přes 30 týmů. Mezi týmy se představilo i pět domácích týmů od těch nejzkušenějších 
starších až po tým složené nejmladších začínajících hasičů. Výsledky našich týmů najdete 
níže. SDH Bořitov by rád poděkoval všem sponzorům, kteří nám pomohli na soutěž zajistit 
odměny pro soutěžní týmy. 

    
 V sobotu 21. 5. se od 15 hod. na hasičské zahradě konalo Dětské odpoledne s 
hasiči. Pro děti bylo připraveno 8 stanovišť, které prověřily zdatnost a obratnost malých 
účastníků. Děti si vyzkoušely např. hasičovu stezku, stříkání džberovou stříkačkou, hod 
hadicí na cíl, lov ryb, střelbu divoké zvěře, překážkovou dráhu či chůzi na chůdách. Po 
absolvování všech disciplín a odevzdání účastnického listu obdrželi všichni balíček sladkých 
odměn. Následovala volná zábava a další soutěže pro dobrovolníky (skákání v pytli, 
recitace...). Během celého odpoledne si všichni mohli prohlédnout vystavenou hasičskou 

http://dave23.rajce.idnes.cz/TC_Boritov_skolka/
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techniku. Nejen díky krásnému letnímu počasí jsem prožili pěkné odpoledne. Děkujeme 
mladým hasičům za pomoc s organizací a obsluhou jednotlivých stanovišť a kulturní komisi 
za finanční příspěvek na odměny. Doufáme, že i příští rok se sejdeme a bude nás i více. 
 

V uplynulém měsíci pokračovala okresní liga mládeže závody v Jabloňanech, 
Vavřinci a Bořitově. Naši mladí hasiči skončili následovně:  
 24.4. Jabloňany: st. žáci 1. místo 
 7.5.   Vavřinec: ml. žáci 6. místo, st. žáci 1. místo 
 21.5.  Bořitov: ml. žáci A 6. místo, B 15. místo, C 14. místo, starší A 2. místo, B 11. místo. 
Další soutěže čekají na mladé hasiče v Sychotíně, Šebetově, Rájci, Sudicích, Ostrově, 
Bukovině a v Senetářově. 
 

První květnovou neděli uspořádali hasiči z Velkých Opatovic soutěž pro dorostence 
a zároveň první kolo okresní ligy dorostu. Soutěžilo se v disciplínách běh na 100 m 
překážek, dvojboji a testových otázkách. Výprava našeho sboru čítala jednu dorostenku a 
pět dorostenců a do okresní ligy si připisuje následující výsledky:  
Ml. dorostenky: Simona Páralová 1. místo, ml. dorostenci: Pavel Karásek 3. místo, střední 
dorostenci: Martin Kučera 6. místo, David Pospíšil 7. místo, Martin Sedláček 10. 
místo, Tomáš Kučera 15. místo. 
 

O víkendu 14. - 15.5. se v Ostrově u Macochy konalo okresní kolo hry Plamen - 
dorost. Na nejnáročnější soutěž jsme vypravili tři družstva žáků a pět dorostenců. Mezi žáky 
se nejlépe vedlo starším, kteří obhájili loňské vítězství a postoupili do krajského kola. V 
kategorii mladších dorostenek si postup vybojovala Simona Páralová, za střední dorostence   
si   postup   vybojoval David Pospíšil.  Krajské kolo  dorostu  proběhne  11.6. v Drnholci a o 
týden později budou soutěžit v Kyjově žáci. Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí v 
krajských kolech. 
 

Předposlední květnovou neděli se rozběhla soutěžní sezóna také mužům. Obě 
družstva vyrazila na první kolo Velké ceny Blanenska na Žernovník. Výkony našich družstev 
ovlivnil silný vítr a individuální chyby. Šanci na opravu budou mít mužstva příští týden v 
Jabloňanech a o týden později doma v Bořitově.  
 

V sobotu 21. 5. se naši členové účastnili dne otevřených dveří v Muzeu starých strojů 
v Žamberku, kde provedli ukázku s naší historickou technikou. 
 

V neděli 22. 5. v 15:05 byla jednotka povolána k požáru skladu dřeva v Dolní Lhotě. 
Hasiči zasahovali v dýchací technice, poté vynášeli zbytky dřeva na volné prostranství, kde 
probíhalo dohašování. Jednotka se vrátila na základnu po šesté hodině odpolední. 
 

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny fanoušky požárního sportu na XIX. ročník 
soutěže v požárním útoku, která se uskuteční v neděli 5. 6. od 11:00 na sportovišti za 
hasičskou zbrojnicí v Bořitově. Soutěž je zařazena do seriálu soutěží Kvasar Cup - Velká 
cena Blanenska 2016. Pro diváky i soutěžící bude připraveno bohaté občerstvení. Přijďte 
povzbudit domácí závodníky! Na Vaši účast se těší SDH Bořitov 
 

Prosíme všechny spoluobčany a zvláště děti, kteří tráví svůj volný čas na hasičské 
zahradě mimo tréninky hasičů, aby nepoškozovali vybavení tohoto sportoviště. Nákup 
tohoto vybavení, na kterém sportují převážně děti, stojí nemalé finanční prostředky.  
 

Více informací, fotografií, videí a termínů soutěží najdete na webových stránkách: 
www.sdh.boritov.cz a na facebooku SDH Bořitov 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červnu 2016 
Tesař Antonín  Podsedky 191 
Škvařilová Marie  Loužky 355 
Opravilová Jindřiška Úvoz 131 
Hlavička František  Podsedky 212 
Sýsová Jarmila  Pod Kostelem 200 
Hlavičková Emílie  Podsedky 63 
Konečná Jiřina  Pod Kostelem 314 
 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 
 

Narození v měsíci dubnu 2016 
Svobodová Sabina  Úvoz 34 
 

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

  4.6. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

  5.6. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

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

12.6. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786 

18.6. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 

19.6. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 

25.6. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 

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

 
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. 
 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců v Bořitově,  pořádá ve středu 15. června a ve čtvrtek 16. června 
jednodenní zájezd. Pojedeme do Telče, kde si prohlédneme zámek a galerii Jana 
Zrzavého. Dále navštívíme romantický hrádek Potštejn. Odjezd na oba termíny je v 7 hodin 
ráno od Manga. Plánovaný návrat domů kolem 20 hodiny. 
 
 

Změna ordinační doby – dětské oddělení 
MUDr. Marie Ivánková nebude v první polovině června 2016 ordinovat.  
Do 3.6. zastupuje  MUDr. Podlipná,  v době od 7,45 – 10,30 hodin. 
od 6.6. do 10.6.  zastupuje MUDr. Holčáková,  v době od 7,45 – 10,30 hodin 
od 13.6. do 16.6. zastupuje MUDr. Podlipná,  v době od 7,45 – 10,30 hodin. 
 
 

Poděkování: 
Rodina pana Dušana Boudníka děkuje členům SDH Bořitov za pomoc při úklidu rodinného 
domu, který byl v sobotu 28. května zatopen přívalovou vlnou 

 


