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

koná v pondělí 3. dubna 2017 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Bořitov. 
 

Sportovec roku Obce Bořitov 2016 
Rada obce na svém jednání dne 20.2.2017 provedla vyhodnocení ankety o nejlepšího 
sportovce Obce Bořitov v roce 2016.  Do ankety bylo nominováno 7 sportovců. Na vlastní 
žádost nebyla do ankety zařazena olympionička Míša Hrubá. Po vyhodnocení výsledků se 
na prvním místě umístil Ing. Jiří Kovář člen oddílu stolního tenisu hrající za „A“ tým TJ 
Bořitov v soutěži regionálního přeboru II třídy. Na druhém místě se umístil Petr Zouhar a 
na třetím Milan Mareček ml. Oba hráči fotbalového oddílu TJ Sokol Bořitov hrající okresní 
přebor. Slavnostní vyhodnocení ankety proběhne dne 10.4.2017 na OÚ. První tři 
vyhodnocení sportovci budou oceněni poháry a dárkovými balíčky.  
 

E.ON Prostějov: 
 Na základě § 25 odst. 4 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádá E.ON vlastníky či 
uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez  dřevin ohrožujících bezpečný a 
spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy. 
 Firma Bretong, spol. s.r.o. Brno (zmocněná společností E.ON Česká republika), si 
vyhrazuje vstup na dotčené nemovitosti (pozemky) a provede odstranění a ořez dřevin 
vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití 
vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku). Bližší informace na úřední desce OÚ 
Bořitov nebo na tel. 603 418 123. 
 
 

Portál Region Blanensko.cz už 5 let informuje o aktuálním dění v regionu 
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo 

naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionBlanensko.cz najdete 
vše, co o dění v regionu chcete vědět. 
 

Portál Region Blanensko.cz je v provozu od roku 2012 a postupně se z něj stal jeden 
z největších informačních webů v regionu. Denně přináší informace o všem, co se v regionu 
děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco 
zajímavého. 
 

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na 
Blanensku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější 
nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.regionblanensko.cz/prace. 
 

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku 
můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese 
www.regionblanensko.cz/kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky 
zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků. 
 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2017/číslo 4 

http://www.rosicko.cz/
http://www.rosicko.cz/
http://www.rosicko.cz/prace
http://www.rosicko.cz/prace
http://www.regionblanensko.cz/kalendar-akci/
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Portál Region Blanensko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou 
institucí v regionu, např. Městskou knihovnou Blansko či Oblastní charitou Blansko. Píšeme 
o Blanensku pro Blanensko. 
 

Oznámení školy 
Měsíc březen v ZŠ a MŠ Bořitov  
Škola: 

 „Čtenářská gramotnost“ je pojem, který se v posledních letech v souvislosti se 
vzděláváním objevuje velice často.  Nejde jen o to, aby se děti naučily dobře  číst, tuto 
dovednost si více či méně osvojí v mladším školním věku všechny. Důležité ale je, aby 
byly schopny porozumět tomu, co čtou, přemýšlely o přečtených textech a také dokázaly 
aplikovat získané informace v praxi.   Proto se snažíme, aby si děti budovaly hezký vztah 
nejen ke čtení, ale i k jazyku jako takovému, aby se uměly vyjadřovat.  V souvislosti s tím 
nás potěšil jejich velký zájem o účast ve druhém ročníku recitační soutěže, která byla 
přípravou na soutěžní přehlídku „O lysické sluníčko 2017“.  
Protože se přihlásilo hodně dětí, školnímu kolu předcházela ještě kola třídní. Všechny 
recitátory je třeba pochválit za snahu, odvahu a šikovnost. Těmi nejúspěšnějšími ve 
školním kole, které proběhlo 2. března, byli: 
I. kategorie (1. ročník): Teodora Gulová - 1.místo, Veronika Vrbová - 2. místo, Karolína 
Repková - 3. místo, II. kategorie (2. a 3. ročník): Matěj Kafoněk - 1. místo, Markéta 
Pařízková - 2. místo, Štěpán Kuchar - 3. místo, III. kategorite (4. a 5. ročník): Jiří Kakáč 
- 1. místo, Kevin Nečas - 2. místo, Sára Schiffnederová - 3. místo. První dva z každé 
kategorie nás reprezentovali na 10. ročníku soutěže „O lysické sluníčko“, kterou 9.3. 
pořádala  ZŠ Lysice. Všem patří poděkování za pěknou reprezentaci školy a gratulace T. 
Gulové, která v silné konkurenci obsadila 3. místo ve své kategorii. 

 V pátek 24. března se v naší školní družině uskutečnila „Jarní kuličkiáda“. Děti si 
vyzkoušely svoji šikovnost při cvrnkání skleněných kuliček v pěti soutěžních disciplínách. 
O první místo se podělily Mia Nečasová s Viktorkou Hořavovou. 

 
Školka:  

 V březnu si děti užily  dvě divadelní  představení. 10. 3. za nimi přijelo divadélko Úsměv 
s „Plastožroutskou pohádkou“, která byla tematicky zaměřena na péči o přírodu a 
třídění odpadu a 21.3. dopoledne se vypravily do Rájce-Jestřebí na veselou jarní pohádku  
o kamarádství „Radovanovy radovánky“. 

 Protože se blíží  zápis do první třídy, přišli 22. 3. předškoláci do školní budovy, aby se 
seznámili s prostředím, které budou od nového školního roku navštěvovat. Podívali se 
také, co všechno se už jejich kamarádi v 1. třídě naučili.  

 V posledním březnovém týdnu se děti v krásném počasí vypravily na úklid přírody kolem 
Bořitova. Cestou se učily vnímat krásu kolem sebe a důležitost péče o čistotu okolí. 
 

Upozornění: 
V úterý 4. 4. 2017 od 14:00 – 17:00 se v budově školy koná zápis dětí do první třídy 
pro školní rok 2017/2018. Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny na webových stránkách 
školy:  www.zs.boritov.cz         PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců v Bořitově pořádá v úterý 25.4. a ve středu 26.4.2017 půldenní zájezd do 
Litomyšle a Poličky. Litomyšl - prohlídka zámku, historického náměstí, oběd a odjezd do 
Poličky. Polička - prohlídka Poličky a osobní volno. Odjezd autobusu je v 8 hodin od Manga 
a příjezd kolem 15 hodiny. 
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TJ Sokol Bořitov 
Tradiční silniční cyklistický závod  „O Mistra Bořitova 2017"  
se uskuteční v neděli 21. května v dopoledních hodinách. Bližší údaje k průběhu a 
organizaci závodu uvedeme v příštím Bořitovském zpravodaji a na webových stránkách TJ 
Sokol Bořitov. 
 
Zprávy z oddílu kopané 
Výsledky přípravných utkání 
Sobota 4.3. 2017 UT Blansko Tatran Rousínov – Bořitov 1:1 
 
Rozlosování MUŽI, II. třída - Jaro 2017 
 
15. kolo Ne 2.4. 2017, 15:30 hod. 
Bořitov – Adamov 
(výměna pořadatelství) 

16. kolo Ne 9.4. 2017, 15:30 hod. 
Bořitov - Lipůvka 

17. kolo Ne 16.4. 2017, 16:00 hod. 
Kořenec - Bořitov 

18. kolo So 22.4. 2017, 16:00 hod. 
Bořitov - Boskovice B 

19. kolo So 29.4. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Šošůvka 

20. kolo Ne 7.5. 2017, 16:30 hod. 
Sloup - Bořitov 

21. kolo Ne 14.5. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Letovice 

22. kolo Ne 21.5. 2017, 16:30 hod. 
Doubravice - Bořitov 

23. kolo Ne 28.5. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Olomučany 

24. kolo Ne 4.6. 2017, 16:30 hod. 
Olešnice - Bořitov 

25. kolo Ne 11.6. 2017, 16:30 hod. 
Bořitov - Ráječko 

26. kolo So 17.6. 2017, 16:30 hod. 
Kunštát B – Bořitov 

 
 

I N F O R M A C E 
 

V sobotu 15.4. 2017 od 8:00 hod provede oddíl kopané TJ Sokol Bořitov z.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. 

 
 
Oddíl stolního tenisu 
V pátek 24.3.2017 se uskutečnil tradiční turnaj členů tenisového oddílu ve čtyřhře. 
Z vylosovaných dvojic se na prvním místě umístili Květoslav Kopecký a Rudolf Blažek, 2. 
místo Jiří Kovář ml. a Petr Mareček, 3. místo Radek Bubeník a Milan Mareček, 4. místo 
Ladislav Odehnal a Jiří Kovář st., 5. místo Leoš Pařízek a Pavel Schiffneder, 6. místo Karel 
Málek a Josef Polák, 7. místo Antonín Fojt  a Alois Ostrý. 
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Konečné výsledky bořitovských oddílů: 
A mužstvo se umístilo na 5. místě regionálního přeboru II. třídy s 41 body a skóre 154 : 134.  
Rájec B : Bořitov  A  10 : 8  Bořitov  A : Brumov A 9 : 9.  
 
B mužstvo se umístilo na 10. místě regionálního přeboru III. třídy s 32 body a skóre  119 : 
169.  
Němčice A : Bořitov B 8 : 10  Vanovice A : Bořitov B 8 : 10. 
 
C mužstvo se umístilo na 6. místě Regionální soutěže II. třídy s 53 body a skóre 194 : 112.  
Voděrady B : Bořitov C 14 : 4  Bořitov C : Křetín D  11 : 7. 
 
 
 

Orel Bořitov 
 Mladí florbalisté se zúčastnili posledního župního turnaje. Podařilo se jim obhájit krásné 

2. místo. Nejlepším střelcem celého tunaje se stal náš hráč Mikuláš Ostrý, 
nejlepším  brankářem naše hráčka Lucie Slezáková. 

  

 Reprezentant Orla Bořitov Leoš Svoboda se zúčastnil Mezinárodních her FICEP v 
Německu, kde zvítězil v závodě běžkařů jednotlivců a ve štafetě obsadil 2. místo. 
Gratulujeme  a děkujeme!!!!!! 

   

 Srdečně zveme všechny malé i velké na MÁJOVÉ DÍLNIČKY v sobotu 6. května 2017 
na bořitovské Orlovně od 14,00 - 17,00 hodin. Pojďte s námi strávit příjemné odpoledne. 

  
 

SDH Bořitov 
Poslední víkendovou sobotu proběhly v sále hasičské zbrojnice zkoušky z plnění 

odznaků odborností mladých hasičů. Poslední dva měsíce celkem 17 mladých hasičů 
prohlubovalo své znalosti a dovednosti v okruzích strojník, preventista, kronikář a cvičitel. 
Toto snažení bylo ve všech případech proměněno v úspěšné získání odznaku. 

 

V neděli 5. března uspořádala kulturní komise ve spolupráci z SDH Bořitov dětský 
karneval. Přípravu, úklid sálu a také prodej občerstvení zajistili dorostenci SDH Bořitov. 
 

V sobotu 11. března se dočkali nové soutěžní sezóny mladí hasiči. První soutěž 
uspořádali hasiči ze Sychotína a soutěžilo se ve vázání uzlů. Díky začínajícím jarním 
prázdninám, se soutěže zúčastnilo jen jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších 
žáků. Ve výsledném pořadí obsadili mladší 9. místo a starší 8. místo.  
 

Dne 18. března provedli členové SDH jarní úklid půdy nad sálem. V další části roku 
proběhne zateplení a rekonstrukce střechy nad zadní i přední částí hasičské zbrojnice. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na tradiční PŘEDPOUŤOVÉ 
POSEZENÍ, které se uskuteční v sobotu 29. dubna od 15:00 hod  

a   také  na    DOLET    ČARODĚJNIC,   který   proběhne  letos   mimořádně 

v sobotu 6. května od 18:00 hod. Na obou akcích Vás tradičně čeká bohaté občerstvení 
a výborné pochutiny z udírny a grilu.  
 

Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na 
facebooku SDH Bořitov. 
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Dětská ambulance Černá Hora, MUDr. Marie Ryzí – úprava ordinační doby 
Od 1.4.2017 dochází v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Marie Ryzí k 
úpravě ordinační doby. Pondělní odpolední ordinační doba zůstává zachována. Mezi 7 - 8 
hodinou v úterý, středu a pátek mají přednost objednaní na odběry a výtěry. Pro nemocné 
ordinuje od úterka do pátku od 8 do 10 hodin. Čas mezi 10 a 11 hodinou je vyhrazen pro 
kontrolní vyšetření. Ke změně došlo i v odpoledních hodinách pro pozvané na preventivní 
prohlídky.  
Výhodné je objednávání na vyšetření telefonicky, tato možnost vede ke zkrácení čekací 
doby. Přesná ordinační doba je uvedena na webových stránkách ordinace www.pediatr-
cernahora.cz. 
 

Ordinační hodiny pro děti a dorost platné od 1. 4. 2017 

 

 
 

Kulturní komise 
 

Kulturní komise srdečně zve všechny občany 
od  úterý 11.4.2017 do pátku 21.4.2017 na tradiční 

Velikonoční výstavu 
 ukázek prací dětí z MŠ a ZŠ Bořitov.   

Výstava se koná v klubu důchodců a bude otevřena 
během pracovní doby OÚ Bořitov. 

 
 

Kulturní komise pořádá v sobotu 3. června 2017 zájezd do termálních lázní 
Dunajská Streda na Slovensku.  

 

Lázně jsou po rekonstrukci. Vnitřní bazény: wellness, rotunda, plavecký a dětský 
bazén. Venkovní bazény: italský, rotunda, relaxační, rekreační, dětský, plavecký bazén a 
za poplatek 3 eura na den je možné využít tobogánový systém se 7 tobogány. Lehátko na 
celý den stojí 2 eura. 

 

Odjezd autobusu je v 5,30 hodin od Obecního úřadu Bořitov. Cena zájezdu je 450,- 
Kč na dospělou osobu, 350,- Kč za děti a studenty. V ceně je zahrnuto celodenní vstupné a 
doprava. Pokud si budete chtít koupit občerstvení, musíte mít s sebou vlastní eura. 

 

Přihlásit a zaplatit je nutné do 30.4.2017 na OÚ Bořitov. 

  
Odběry 

a 
výtěry 

Dopolední ordinační hodiny Odpolední ordinační hodiny 

Pondělí --- --- 

12.00 — 14.30 pro nemocné 
14.30 — 15.30 kontroly 

15.30 — 18.00 prevence,  
objednaní pacienti 

Úterý 
od 7.00 
do 8.00 

8.00 — 10.00 pro nemocné 
10.00 — 11.00 kontroly 

12.00 — 15.30 prevence, 
objednaní pacienti 

Středa 
od 7.00 
do 8.00 

8.00 — 10.00 pro nemocné 
10.00 — 11.00 kontroly 

12.00 — 14.00 prevence, 
objednaní pacienti 

Čtvrtek --- 
8.00 — 10.00 pro nemocné 

10.00 — 11.00 kontroly 
12.00 — 14.30 prevence, 

objednaní pacienti 

Pátek 
od 7.00 
do 8.00 

8.00 — 10.00 pro nemocné 
10.00 — 12.00 kontroly 

--- 

http://www.pediatr-cernahora.cz/
http://www.pediatr-cernahora.cz/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFw9SiovvSAhVjQpoKHWjCAmAQjRwIBw&url=http://www.volejbaljicin.cz/clanky/clanky/velikonoce_2008_basnicka_od_Jirky.html&bvm=bv.150729734,d.bGs&psig=AFQjCNGBxGEaBEdlHIdvHxMnPy1Zv__eYA&ust=1490861533517510
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci dubnu 2017 
Odehnalová Jiřina  Trávníky 231 
Janíček Jiří   nám. U Václava 349 
Kameník Jiří   Horní Zádvoří 227 
Kučera Vlastislav  nám. U Václava 7 
Štěpánek Zdeněk  Dolní Zádvoří 160 
Stejskalová Helena  Podsedky 185 
Klonová Jiřina  Podsedky 194 
Homolka Jiří   Úzká 177 
 

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

Narození v měsíci únoru a březnu 2017 
Staněk Lukáš  Sokolská 119 
Crhák David   nám. U Václava 48 
 

Úmrtí v měsíci březnu 2017 
Dvořáková Romana  Podsedky 65 
Kupka Jiří   nám. U Václava 39 
 

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

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

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

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

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

14.4. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800 

15.4. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

16.4. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 

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

22.4. MUDr. Zouharová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 

23.4. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

29.4. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

30.4. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
 

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. 
 
 

Zprávy z matriky za rok 2016: 
 narodilo se 12 dětí 
 zemřelo 11 občanů 
 přistěhovalo se 8 občanů 
 odstěhovalo se 21 občanů     

 k 31.12.2016 žilo v naší obci 1298 obyvatel  

 počet mužů 646, průměrný věk 40,74 roků děti do 15 let : 194 

 počet žen  652, průměrný věk 42,89 roků mládež do 18 let: 222 

 věkový průměr všech obyvatel je 41,82 roků občané nad 60 let: 331 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.depositphotos.com/28071939/stock-illustration-happy-family-cartoon.html&ei=91sRVcmOB5LiaPeggMAL&bvm=bv.89184060,d.d2s&psig=AFQjCNF1um4Hys3z4HQyh0zhnyMu1CoOgQ&ust=1427287333824881

