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Oznámení obecního úřadu 
 Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pátek 12. října 2018 

od 7,15 do 14,30 hod. Bude vypnutá část obce napájená z trafostanice  Zahrady 
(Hubálkovo), Zádvoří (Pešovi), areál Špitálka + autobazar, ZD Čtvrtě, Suška 1 a Suška 2 
a bioplynová stanice. 

 

Volby do Zastupitelstva obce Bořitov se konají 
 

v pátek 5. října 2018  od 14,00 hodin do 22,00 hodin   a 
v sobotu 6. října 2018   od   8,00 hodin do 14,00 hodin. 
 

v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem: 
budova  Obecního  úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, Bořitov,  679 21  Černá Hora. 

 

Voličem je občan obce, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v obci 
přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana 
členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
nejpozději 2 dny před zahájením voleb, tj. do středy 3.10.2018 do 16,00 hodin. 
 

Oznámení školy 
ZŠ a MŠ Bořitov 

 3. září jsme za přítomnosti hostů – starosty obce ing. Břetislava Tesaře, paní Marie 
Filoušové za SPOZ a pana faráře Němečka společně zahájili nový školní rok 2018/2019. 
Všichni popřáli dětem i zaměstnancům školy úspěšný rok a představitelé obce předali 
prvňáčkům tradiční malé dárky.  

 7. září se děti všech ročníků ZŠ zúčastnily „Sportovního dne“ na sportovištích u 
sokolovny, kde plnily disciplíny programu „Olympijského víceboje“, do kterého je škola 
již třetím rokem zapojena. 

 11. září navštívilo naši MŠ maňáskové divadlo Šikulka s veselou a zároveň poučnou 
pohádkou „Zvířátka a odpadky“. 

 Ve čtvrtek 13. září přijela za dětmi naší školy a školky  paní Renata Moravcová se svým 
kamarádem - vodícím pejskem Xantem.  Tato charismatická dáma, která za námi již 
podruhé přijela až z Dobrušky, už 18 let žije v naprosté tmě. Všechny nás hned nakazila 
svým optimismem a bezprostředností, se kterou zvládá každodenní život a stihne 
pomáhat spoustě dalších lidí, kteří to potřebují.  Přivezla s sebou pomůcky, díky nimž si 
děti vyzkoušely, jaké to je, pohybovat se ve tmě, číst a psát na počítači se zavázanýma 
očima, poznávat předměty hmatem  nebo si nalít skleničku vody. O tom, že to děti velice 
zaujalo, svědčila spousta zajímavých dotazů v závěrečné besedě.  

 

Další informace: 
Podzimní sběr papíru a hliníku pro bořitovskou školu  
Ve dnech 2. - 4. října (úterý – čtvrtek) organizujeme již tradiční sběr odpadového papíru, 
který bude možné uložit netříděný do uzamykatelného kontejneru vedle budovy školy 
v těchto termínech: úterý    2.10.  7:30 – 19:00 

středa  3.10.  6:30 – 19:00 
čtvrtek 4.10.  6:30 – 14:00 
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Hliník bude možné uložit do označeného pytle u vstupu do kontejneru. 
Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní. Výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí ZŠ 
a MŠ Bořitov. 
        

Zájmové kroužky pro děti – od října již začínají pracovat všechny zájmové kroužky v rámci 
ZŠ a MŠ. Veškeré aktuální informace najdete na webu školy v části Zájmové kroužky. 

Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
TJ Sokol Bořitov 
Rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny ve cvičebním roce 2018-2019    
Cvičení všech složek začíná od 2. říjnového týdne (od 8.10.2018). Důvodem pozdějšího 
zahájení cvičení je probíhající oprava podlahy v sále i přísálí sokolovny, která mohla být 
zahájena koncem září až po srpnovém potvrzení přidělení finanční dotace. Odměnou všem 
cvičícím bude čistá a bezpečnější podlaha, odpovídající současným potřebám. Obracíme 
se na všechny cvičící a také rodiče cvičících dětí, aby si zajistili odpovídající obuv do 
tělocvičny. Podmínkou pro udržení čistoty a kvality nového povrchu podlahy je nutnost 
přezouvání na cvičení. Nejvhodnější obuví jsou „sálovky“, pro děti - dívky cvičky „jarmilky“. 
 

1. děti od 2-6 let  pondělí 16,30 - 17,30 
oblíbené cvičení dětí, pod vedením cvičitelky a dohledu svých rodičů si děti procvičují 
obratnost, pohyblivost, pohybovou koordinaci. 
Cvičitelka: Marečková Šárka 
 

2. žáci od 6-13 let  úterý 16,15 - 17,30 
cvičení zaměřené na pohybovou všestrannost, obratnost, fyzickou kondici, cvičení na 
nářadí, sportovní a míčové hry. Pestrý program cvičení je vhodný pro všechny chlapce, je i 
vhodným doplňkem pro specializované mladé sportovce v kopané, florbalu, plavání či 
dalších sportech. 
Cvičitelé: Honza Svoboda, Kuba Machorek   
 

3. žačky od 6-13 let středa 16,15 - 17,45 
cvičení je zaměřeno na pohybovou koordinaci, obratnost, fyzickou kondici, posilování 
s cílem zpevnění postavy a správné držení těla, základy aerobiku, míčové hry, cvičení na 
sportovním nářadí a s náčiním - stuhy, kužely, obruče. Cvičí se ve 2 družstvech, mladší a 
starší žačky. 
Cvičitelky: Ing. Matoušková L., Ťoupková Lenka, PhDr. Hlavatá Šárka 
 

4. kondiční cvičení ženy středa  18,00 - 19,30 
zdravotně-kondiční cvičení zaměřené na posílení svalů, zlepšení pohyblivosti kloubů, 
zpevňování postavy. Cvičení  s využitím osvědčených metod power-joga, kalanetika, 
pilates, základní aerobik, posilování a strečink, přispívá nejen ke zlepšení fyzické kondice 
ale i psychické pohody. 
Cvičitelka: Ing. Matoušková L. 
 

5. aerobik   úterý, čtvrtek 19,30 - 20,45  
stepaerobik (úterý), kondiční aerobik (čtvrtek). Posilování, protahovací cviky, strečink pro 
zvýšení fyzické kondici, zpevňování a tvarování postavy.  
cvičitelka: Petráková Marie 
 

6. badminton  středa 19,30 - 21,00 
vedoucí: Jana Nováková                      
 

7. stolní tenis muži pondělí, pátek 18,00 - 20,00 + (sobota-zápasy) 
    stolní tenis žactvo pondělí 14,15 - 15,45 
Vedoucí:  Ing. Jiří Kovář, Jiří Kovář st. 
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8. fotbal - zimní treninky v tělocvičně  
    muži   úterý, čtvrtek 18,00 - 19,30 
    žáci   čtvrtek 16,00 - 17,00 
Vedoucí: Alois Ťoupek, Ing. Tomáš Žid 
 

9. volejbal   neděle 16,00 - 18,00 
Vedoucí: Petr Odehnal 
 

ZVEME  SRDEČNĚ VŠECHNY  ZÁJEMCE O CVIČENÍ 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

5. kolo So 1.9. 2018, 17:00 hod. 
Bořitov – Boskovice B 3:2 (0:0) 
Branky: Pšikal J., vlastní, Vágner A. 

6. kolo So 8.9. 2018, 16:30 hod. 
Rudice – Bořitov 2:0 (0:0) 
 

7. kolo Ne 16.9. 2018, 16:00 hod. 
Bořitov – Drnovice 3:3 (2:1) 
Branky: Pšikal J., Modrák K., Jakubec L. 

8. kolo So 22.9. 2018, 15:30 hod. 
Ráječko B – Bořitov 0:0 (0:0) 
 

 

Orel Bořitov 
 Z pátku na sobotu 14.9. jsme uspořádali jako poděkování dětem divadelního kroužku 

spaní na Orlovně s mnoha překvapeními a spoustou legrace. Děkujeme všem, kdo 
přispěli a pomohli s uspořádáním této akce. 

 Od úterý 25.9. začínáme pravidelné tréninkové hodiny florbalu a zveme všechny děti 
kluky i holky ročníků 2004 a mladší, kteří mají zájem o tuto hru. Trénovat se bude od  
14,00 hod nejmladší a začínající, od 15,00 hod pokročilejší a od 16,00 hod nejstarší. Přijít 
může každý, kdo má zájem sportovat a reprezentovat naši obec v  již velmi 
prestižní  ORELSKÉ FLORBALOVÉ LIZE, kde máme přihlášena mužstva mladších a 
starších žáků. 

 OD 2.10. také začne cvičení na balonech a to vždy od 18,30 hodin v horním sále.  

 Zveme všechny příznivce burčáku a dobré zábavy na již tradiční BURČÁKOVÝ BÁL, 
který se uskuteční v sobotu 6.10. od 20,00 hod na Orlovně.  

 

SDH Bořitov 
 Ve středu 29.8 v 4:04 byla jednotka povolána k požáru haly do Blanska. Jednotka 

prováděla rozebírání střešní konstrukce z automobilového žebříku. Dále v měsíci září 
jednotka likvidovala sršní hnízdo v Bořitově. 

 V měsíci září byly jednotce dodány firmou Dräger nové dýchací přístroje. Nákup pokryla 
dotace z Jihomoravského kraje se spoluúčastí obce Bořitov. 

 V měsíci září byla předvedena parní stříkačka v Žamberku. 

 Mladí hasiči se v uplynulém měsíci zúčastnili soutěží v Borotíně, Těchově, Sychotíně a 
v Sebranicích. Starším žákům se nejlépe zadařilo v Borotíně, kde si nejrychleji poradili 
s nástřikovými terči. Mladší žáci ovládli soutěž v Sebranicích a v Sychotíně skončili na 
druhém místě. 

 Letošní sezóna již skončila mužům. Poslední dvě soutěže dopadli následovně: VCB 
Lysice čas 16,93 - 2. místo a VCB Sudice čas 19,53 - 12. místo. V celkovém bodování 
Velké ceny Blanenska nasbíralo naše družstvo celkem 170 bodů a obsadili 6. místo.  
 

Pozvánka 
Adriana textil bude v neděli 14. října od 13 hodin prodávat na hasičce levný textil z dovozu. 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci říjnu 2018 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní  
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narození v měsíci září 2018 
Vyhlídal Lukáš   
 

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

  6.10. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074 

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

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

14.10. MUDr. Hošáková Adamov, U Kostela 4  516 446 428 

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

21.10. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 

27.10. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 

28.10. MDDr. Janáč  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 
 

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. 
 

Kulturní komise 
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na  STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ 

POCHOD, který se bude konat v pátek 19. října 2018. Sraz účastníků je v 18,30 hodin 

před Obecním úřadem Bořitov. Je nutné si vzít  vhodnou obuv, baterky, čelovky apod. Pro 
účastníky bude vyznačena trasa, na které najdete několik stanovišť s překvapením v 
podobě pohádkových postav. Pochod zakončíme na hasičské zahradě, kde po příchodu 
děti dostanou párky, které si budou moci opéct. Poté vystoupí skupina Magnis s ohňovou 
show.  

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). 
 
 

 

 
SVAČINY  A  OBĚDY  OD  PONDĚLÍ  AŽ  DO  PÁTKU 
 

SVAČINOVÉ  POLÉVKY   od  7:00  hodin      
Dršťková, gulášová, boršč, česnečka - dle nabídky    
 

OBĚDOVÉ  MENU   od  10:30  do  12:30 hodin  
Polévka  plus  hlavní  jídlo - dle  nabídky   
 

Rozvoz  obědů  do  firem  i  pro  veřejnost. 
 

Káva, čaj, limo, zeleninové saláty, moučníky 
 

Tel: 516 437 204, kl.26, mob: 730656220, email: gastro-zepo@seznam.cz, www.zepoboritov.cz 

mailto:gastro-zepo@seznam.cz

