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Oznámení obecního úřadu 
 Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 13.9.2018 

od 8,30 do 16,30 hod.  Bude vypnutá část obce napájená z trafostanice  Zádvoří (Pešovi). 
 

 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 
17. září 2018 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 
 

 Žádáme občany o šetření s pitnou vodou a její co nejšetrnější používání a dále zákaz 
čerpání vody z potoků. Zároveň upozorňujeme na zákaz rozdělávání ohňů v době 
současného sucha. 

 
 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE BOŘITOV  

Starosta obce Bořitov v souladu  se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

o z n a m u j e : 
 

1. Volby do Zastupitelstva obce Bořitov se uskuteční 
 

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. 
 

2. INFORMACE  O  POČTU A  SÍDLE  VOLEBNÍCH  OKRSKŮ 
v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem: 
budova  Obecního  úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, Bořitov,  679 21  Černá 
Hora. 

 
3. STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 
 

Starosta obce Bořitov  stanovuje: 
v obci Bořitov minimálně sedmičlennou okrskovou  volební komisi. 

 

4. 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. 

 

5. Každému voliči bude dodán nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek pro volby 
do Zastupitelstva obce Bořitov, ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve 
volební místnosti. 

 

6. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území 
České republiky volit. 

 

7. Každý volič   se  musí   před   hlasováním   odebrat   do   prostoru   určeného  pro úpravu 
hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek 
pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
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hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise a 
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

 

8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

 

9. Pro zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.  

 

Oznámení školy 
Nový školní rok 2018/2019  ve škole i ve školce začíná  v pondělí 3. září 2018.   
 

Ve škole proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců obce a rodičů prvňáčků 
v 8:00 v tělocvičně.  Podrobnosti k fungování družiny tento den jsou uvedeny v aktualitách 
na webu školy.  
Školka začíná tento den již plným provozem od 6:00 – 16:00. 
 
A kolik nás bude? Základní školu bude tento rok navštěvovat 84 dětí (19 prvňáčků), což je 
o 8 více než minulý školní rok. Výuka bude probíhat v pěti samostatných třídách. 
Do školky bude letos chodit 53 dětí. 
 
Ani o letošních prázdninách se v budovách školy a školky nezahálelo. 
V Základní škole probíhala rekonstrukce jídelny – sanace podlahy, položení nové 
podlahové krytiny, výměna obkladů a umývadla. Děti i zaměstnanci se mohou těšit na nové 
moderní jídelní stoly a židle, které přispějí ke kultuře stolování.  
 

V Mateřské škole byla v obou třídách provedena rekonstrukce elektrických a datových 
rozvodů tak, aby byly připraveny na instalaci interaktivních tabulí a připojení k internetu. 
Zrekonstruovány byly také podlahy – na novou stěrku byly položeny nové koberce a PVC. 
Třídy byly vymalovány a starý nevyhovující nábytek nahradil nový, který se bude 
v následujících letech ještě doplňovat. Vstup do školky zpříjemní a zefektivní nový systém 
videotelefonů a vstupního zvonění u hlavních dveří. 
Rekonstruovány byly také elektrické rozvody v kuchyni a přilehlých prostorách, které byly 
v havarijním stavu. 

Máme nové webové stránky, které jsou v provozu od poloviny srpna. Najdete je pod 
„starou“ adresou www.zs.boritov.cz. Velice děkuji jejich autorovi panu Janu Podloučkovi, 
který je pro školu sestavil. 
 

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

TJ Sokol Bořitov 
Zahájení  cvičebního  roku 2018/2019  
Pravidelné cvičení v tělocvičně sokolovny začne průběžně od poloviny září do začátku října. 
Konečný 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   ZRTV – základní  rekreační  tělesné  výchovy  jako 
v minulé sezoně od předškolních dětí po dospělé a také sportů (stolního tenisu, fotbalu, 
volejbalu, badmintonu). 

http://www.zs.boritov.cz/
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Zprávy z oddílu nohejbalu 
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu uspořádal v sobotu 25.8.2018 na hřišti u sokolovny letošní 
druhý turnaj v nohejbalu dvojic o „Pohár starosty obce". Rozlosované dvojice se utkaly v 
turnaji ve vzájemných zápasech a po sečtení výsledků bylo pořadí dvojic následující: 
1. Mareček Milan, Škaroupka David  4. Fojt Antonín, Mareček Petr 
2. Kafoněk Michal, Polák Josef   5. Málek Karel, Málek Michal 
3. Musil Ladislav, Vašíček Petr 
 

Vítězům blahopřejeme a ostatním sportovcům děkujeme za účast a předvedené výkony. Po 
předání pohárů byl turnaj zakončen společenským posezením. Další a poslední turnaj 
letošní sezony se uskuteční v sobotu 29.9.2018, na který srdečně zveme všechny hráče a 
příznivce tohoto sportu. 
 

Zprávy z oddílu kopané 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

2. kolo Ne 12.8. 2018 
Skalice – Bořitov 2:0 (1:0) 
 

3. kolo Ne 19.8. 2018 
Bořitov – Olomučany 1:1 (1:0) 
Branka: Majer L. 

4. kolo Ne 26.8. 2018 
Adamov – Bořitov 1:5 (1:4) 
Branky: Bárta V. 2x,Pšikal J.,Vorlický J.,Vágner A. 

 

 

SDH Bořitov 

 V měsíci srpnu zasahovala jednotka u požáru pole u Horní Lhoty a u Voděrad. Dále 
jednotka likvidovala několik sršních a vosích hnízd v Bořitově. 

 V sobotu 4.8. proběhlo v Brně krajské kolo soutěže v požárním sportu. Díky 
nevydařenému požárnímu útoku skončilo letos naše družstvo na čtvrtém místě.  

 Poslední prázdninový víkend hostil Liberec Mistrovství ČR v požárním sportu. I když naše 
družstvo na MČR nepostoupilo, měli jsme zástupce ve všech výběrech Jihomoravského 
kraje. Barvy HZS hájil Petr Kolínek. V kategorii žen získala Simona Páralová s družstvem 
SDH Žernovník 3. místo v požárním útoku. Posledním naším zástupcem byl Filip Páral, 
který se v dresu SDH Mistřín stal MISTREM ČR v požárním sportu. 

 V srpnu naši členové předvedli ukázku staré techniky na oslavách v Ostrově u Macochy. 
Dále se s naší parní stříkačkou zúčastnili srazu paromilů na nábřeží v Hradci Králové. 

 Po prázdninové přestávce běží tréninky mladých hasičů v obvyklých časech. 
V nadcházejícím měsíci se rozběhne podzimní část soutěžní sezóny.  

 Do finále spěje letošní ročník Velké ceny Blanenska. Před posledními dvěma závody drží 
družstvo mužů 8. místo s celkovým součtem 139 bodů. Výsledky srpnových soutěží jsou 
následující: VCB Němčice 18,43 - 8. místo, VCB Rudice 17,73 -10. místo a VCB Sychotín 
čas 17,17 - 8. místo. 

Orel Bořitov 
 POZVÁNKA - zveme všechny příznivce dobré hudby a výborného burčáku z Mikulčic na 

tradiční BURČÁKOVÝ BÁL, který se uskuteční 6.10.2018 na ORLOVNĚ.  
 

 Přejeme všem školákům úspěšné vykročení do nového školního roku a připomínáme, že 
florbal začneme trénovat od října. 

 

Angličtina pro děti 
Od září začíná kurz Angličtina pro děti ve věku 3 -6 let. Úvodní setkání proběhne ve středu, 
12.9.2018 v 15:30 na Orlovně. Více informací na e-mailu: ivana.crhakova@centrum.cz. 

mailto:Ivana.crhakova@centrum.cz
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci září 2018 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní  
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Úmrtí v měsíci červenci, srpnu 2018 
Havlík Josef 
Meixner Vladimír 
Drábek Miroslav 
 

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

  1.9. MDDr. Trubáčková  Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 

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

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

  9.9. MDDr. Koudelková Blansko, Pražská 1b 516 419 538 

15.9. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

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

22.9. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 

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

28.9. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 

29.9. MUDr. Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33 724 081 182 

30.9. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 
 

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. 
 

Klub důchodců 
 Klub důchodců pořádá ve spolupráci s tělesně postiženými v Rájci Jestřebí rehabilitační 

pobyt v Tatranské Lomnici, retro hotel Morava. Pobyt začíná večeří 2.9. a končí snídaní 
8.9. Odjezd autobusu je v neděli 2.9.2018 v 6,35 hod od Manga. 

 

 Dále v úterý 25.9. a ve středu  26.9.  2018 pojedeme  na celodenní zájezd: DOUDLEBY 
NAD ORLICÍ - RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Navštívíme zámek Doudleby,  který známe 
z filmu Bátory. V Rychnově nad Kněžnou si prohlédneme historický střed města včetně 
židovské synagogy, pak se naobědváme,  osobní volno využije každý po svém. Cestou 
domů se zastavíme ve Vamberku, kde si můžeme prohlédnout muzeum krajky. Návrat 
domů je kolem 19,00  hod. Odjezd autobusu je na oba termíny vždy v 7,00 hod od Manga. 

 

Angličtina a němčina s Ivanou 
Potřebujete se domluvit anglicky, německy? Vaše děti potřebují doučování? 
 

Učím studenty myslet v daném jazyce, aby ho zcela přirozeně přijali za svou druhou řeč, 
aby se přestali bát a aby je angličtina nebo němčina začala bavit. 
Zaměřuji se na psychologii jazyka = nepřekládat, ale přemýšlet v daném jazyce. 
 

300 Kč za 60 minut, 400 Kč za 90 minut (plus cena za benzín pokud budu dojíždět) – 
okres Blansko, případně i Brno sever. Možno i ve skupinkách! 
 

Vzdělání a praxe: mezinárodní zkoušky C1 u obou jazyků, dlouhodobý pobyt v zahraničí, 
praxe v jazykové škole. 
 

Kontakt: 775 313 186 


