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

24. června 2019 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov. 
 

Upozorňujeme důrazně občany na zákaz odběru vody z hydrantů pro soukromé účely 
(napouštění bazénů apod). Jedinou oprávněnou osobou, která může manipulovat se 
zařízeními vodovodu je jeho provozovatel, případně vlastník. Každý, kdo chce odebírat vodu 
z hydrantu je povinen tuto skutečnost hlásit provozovateli vodovodní sítě (Vodárenská a.s.), 
který provede výpočet množství vody, kterou je povinen ten, kdo vodu tímto způsobem 
odebere uhradit. Při zjištění neoprávněné manipulace s hydrantem a odběru vody bude tuto 
skutečnost Vodárenská a.s. bez odkladu hlásit na příslušnou služebnu Policie ČR. 
Osoba, která uskuteční odběr vody z hydrantu bez vědomí provozovatele, je sankciována 
orgány veřejné správy následovně: 
- za neoprávněné odebírání vody z vodovodu dle ust. §32 odst. 5 písm. b), resp. ust. §33 

odst. 7 písm. b) zákona 274/2001 Sb. může být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč 

- za neoprávněnou manipulaci se zařízením vodovodu dle §32 odst. 1 písm. d), resp. ust. 

§33 odst. 1 písm. d) zákona 274/2001 Sb. může být uložena pokuta až do výše 50.000,- 

Kč 

- dle ust. §205 zákona 40/2009 Sb., trestní zákon v platném znění se krádeže dopustí ten, 

kdo si přivlastní cizí věc tím, že se jí zmocní. Za tento trestný čin krádeže (krádež vody 

přesahující částku 5.000,- Kč) může být pachatel potrestán odnětím svobody na dva roky 

nebo zákazem činnosti. 
 

Upozorňujeme občany, kteří nejsou napojeni na obecní kanalizaci, že povinnost 
připojit se na kanalizaci je upravena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení §3 odst. 8 
umožňuje obecnímu úřadu v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům 
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Vlastníci, kteří 
řeší zneškodňování odpadních vod prostřednictvím žumpy, jsou povinni 2 roky zpětně 
doložit, jakým způsobem a v jakém množství byly odpadní vody zlikvidovány. 
 

Vláda ČR, konkrétně MMR, připravilo věcný záměr zákona, který počítá s tím, že bude 
odebrán výkon působnosti stavebních úřadů obcím. Dojde tím k nepřijatelnému zásahu 
do vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci. Je obava z postupného 
vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této 
veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních 
úředníků, pronájem a výstavbu nových budov a bude tak mít zásadní negativní vliv na 
veřejné rozpočty. Zjednodušení stavebního řízení je správný směr, ale lze ho však 
dosáhnout bez zásadních dopadů na výkon veřejné správy. Sdružení místních samospráv, 
jehož je i naše obec členem, proto připravilo petici proti tomuto záměru. Pokud má někdo 
z občanů zájem o podpis této petice, je k dispozici na OÚ do 20.6.2019. 

BOŘITOVSKÝ   ZPRAVODAJ 
Ročník 2019/číslo 6 



2 

 

Vedení obce děkuje Farnosti Bořitov, Jednotě Orel Bořitov, SDH Bořitov, dětem MŠ a ZŠ a 
všem nejmenovaným dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizování akce „Noc kostelů“ 
za tuto velice zdařilou akci, na které se finančně podílela i obec a která se setkala s velice 
kladným hodnocením veřejnosti. 
 

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 
                                ve dnech 24.05. – 25.05.2019 
Obec: Bořitov  

Okrsky Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky Platné hlasy 

Volební 
účast v % celkem zpr. v % 

1 1 100,00 1 058 286 284 27,03 

 
 

Strana Platné 
hlasy číslo název celkem 

1 Klub angažovaných nestraníků 0 

2 Strana nezávislosti České republiky 1 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 

4 Národní socialisté 0 

5 Občanská demokratická strana 36 

6 ANO, vytrollíme europarlament 6 

7 Česká strana sociálně demokratická 14 

8 Romská demokratická strana 0 

9 Komunistická strana Čech a Moravy 30 

10 Koalice DSSS a NF 0 

11 SPR-Republikánská strana Čsl. Mir. Sládka 1 

12 Koalice:  Rozumní, Národní demokracie 0 

13 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 0 

14 NE-VOLIM.CZ 0 

15 Pro Česko 0 

16 Vědci pro Českou republiku 2 

17 Koalice Patrioti ČR, Česká strana nár. sociální 0 

18 JSI PRO?Jistota Solidarita Investicepro bud. 0 

19 PRO Zdraví a Sport 1 

21 Moravské zemské hnutí 0 

22 Česká Suverenita 0 

23 TVŮJ KANDIDÁT 0 
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24 HLAS 2 

25 Koalice Svobodní, Radostné Česko 2 

26 Koalice STAN, TOP 09 14 

27 Česká pirátská strana 26 

28 Svoboda a přímá dem.-Tomio Okamura (SPD) 34 

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 2 

30 ANO 2011 56 

31 Agrární demokratická strana 1 

32 Moravané 1 

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 

34 Demokratická strana zelených 4 

35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLIDAR. 0 

36 Koalice Soukromníci, NEZÁVISLÍ 0 

37 Evropa společně 0 

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 

39 Křesťanská a demokratic.unie-Čs.strana lidová 50 

40 Alternativa pro Českou  republiku 2017 0 
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ZŠ a MŠ Bořitov 
Měsíc květen v ZŠ a MŠ Bořitov  
Škola: 

 Ve čtvrtek 2. 5. se žáci 5. ročníku zúčastnili pietního aktu položení věnců k památníkům 
obětí 1. a 2. světové války v Bořitově organizovaného Kulturní komisí obce Bořitov.  

 6. 5. jsme se všichni vypravili do sportovního areálu v Černé Hoře, kde jsme zhlédli 
přehlídku dravých ptáků společnosti Seiferos a zároveň se o nich dověděli různé 
zajímavosti. 

 V úterý 7. 5. navštívili žáci 4. a 5. ročníku výstavu „Dějiny udatného českého národa“ 
v Muzeu Blanenska. Prostřednictvím obřího leporela, které vychází z knihy Lucie 
Seifertové, si připomněli naši historii od dob lovců mamutů až po současnost. 

 V pátek 17. května se konal již pátý ročník „Atletické olympiády ZŠ a MŠ“, kterou 
pořádáme ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov. Přes 100 malých sportovců si změřilo síly ve 
sprintu, skoku z místa, vytrvalostním běhu, hodu a na překážkové dráze. Většina dětí 
absolvovala také společnou disciplínu, překážkový běh s jedním z rodičů. Počasí nám 
přálo a tak jsme si mohli užít příjemné odpoledne a podvečer s opékáním špekáčků.   O 
tom, že děti sportování bavilo, se můžete přesvědčit ve Fotogalerii na www.zs.boritov.cz 
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci této akce – členům Sokola Bořitov, rozhodčím 
z řad maminek a tatínků, Kulturní komisi za finanční příspěvek na občerstvení pro děti a 
TJ Sokol za zajištění medailí, diplomů a pohárů. 

 Výborně si vedli reprezentanti naší školy na atletických závodech pořádaných 21.5. ZŠ 
v Rájci-Jestřebí, kterých se kromě rájecké a naší  školy účastní také školy z Doubravice 
a Ráječka. Přivezli stejně jako minulý rok krásných 14 medailí.  Všem děkujeme za 
reprezentaci školy a gratulujeme těm, kteří se umístili na stupních vítězů: 
- Kristýně Gryzové (1.roč.) za 1. místo v běhu na 50 m, 2. místo ve vytrvalostním běhu a 

2. místo ve skoku do dálky,   
- Nele Sklenářové (1.roč.) za 3. místo ve skoku do dálky,  
- Kateřině Pařízkové (1.roč.) za 3. místo v běhu na 50 m, 3. místo  ve vytrvalostním běhu,  
- Vítu Pachlopníkovi (3.roč.) za 1. místo v běhu na 50 m, 
- Adamu Včelařovi (3.roč.) za 2. místo v běhu na 50 m, 
- Danielu Ambrozovi (5.roč.)  za 2. místo v běhu na 50 m. 
Stříbrnou medaili vybojovala  naše štafeta ve složení Kristýna Gryzová, Matyáš 
Macháček, Ema Kakáčová, Vít Pachlopník, Veronika Čiháčková a Nicolas Kučera.  

 Na čtvrtek 23. 5. připravila paní Olga Odehnalová z bořitovské knihovny ve spolupráci 
s knihovnou v Rájci-Jestřebí besedu pro žáky 4. a 5. ročníku s ilustrátorkou a autorkou 
mnoha knih pro děti Markétou Vydrovou. 

 

Školka:  

 V květnu pokračovalo plavání dětí na Sladovně v Černé Hoře. 

 K svátku maminek  si děti obou tříd připravily pro své nejbližší ukázku toho, co se během 
roku naučily:  10. května třída Sluníček pásmo „Léto na louce“ a 16. května třída Broučků 
pohádku s písničkami „Budka v poli“. 

 24.5. měly děti při příležitosti Noci kostelů možnost  navštívit a prohlédnout si prostory 
věže bořitovského kostela a  galerii dětských prací, na které se podílely. 

 

Další informace: 
Jarní sběr papíru - poděkování 
V termínu od 10. - 12. dubna jsme organizovali sběr odpadového papíru a hliníku. Nasbíralo 
se 5 470  kg  papíru a 70 kg hliníku a škola tak získala částku 8 855,- Kč. 

http://www.zs.boritov.cz/
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Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.  Finanční částku použijeme jako příspěvek na 
výlety, odměny při sportovních soutěžích a dalších akcích.  Příští sběr bychom chtěli 
uskutečnit během října. 
 
Pozvánka na ŠKOLNÍ AKADEMII ZŠ A MŠ 
Děti ze Základní a Mateřské školy Bořitov zvou všechny na svou „Školní akademii“, která 
se koná v neděli 16. června 2019 v 16:00 v sále sokolovny. Svými vystoupeními se 
rozloučí se školním rokem 2018/2019. Loučit se budeme také se žáky 5. ročníku a přivítáme 
budoucí prvňáčky mezi školáky. 
 
 

TJ Sokol Bořitov 
 

Zprávy z oddílu kopané 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané: 
 

21. kolo Pá 3.5. 2019 
Bořitov - Ráječko B 3:1 (1:1) 
branky: Petrák L., Modrák K., Vágner A. 

16. kolo St 8.5. 2019 
Olomučany – Bořitov 2:0 (1:0) 

22. kolo Ne 12.5. 2019 
Olešnice – Bořitov 5:0 (1:0)  

23. kolo Pá 17.5. 2019 
Bořitov – Jedovnice 1:1 (0:1) 
branka: Havel J. 

24. kolo Ne 26.5. 2019 
Vysočany/Šošůvka – Bořitov 0:1 (0:0) 
branka: Vágner A. 

 

 
Tabulka PENALTY Okresního přeboru II. třídy mužů 

 

1 Boskovice B 22 16 2 4 87 : 35 50 
2 Rudice 23 15 3 5 49 : 21 48 
3 Jedovnice 23 13 6 4 60 : 35 45 
4 Olomučany 23 13 5 5 48 : 31 44 
5 Skalice 23 10 5 8 53 : 45 35 
6 Olešnice 23 10 4 9 47 : 49 34 
7 Ráječko B 23 10 2 11 50 : 43 32 
8 Drnovice 23 9 5 9 47 : 46 32 
9 Bořitov 23 8 5 10 43 : 47 29 

10 Letovice 23 7 7 9 41 : 49 28 
11 Doubravice 23 8 2 13 30 : 47 26 
12 Vysočany/Šošůvka 23 6 1 16 35 : 78 19 
13 Adamov 23 5 3 15 24 : 56 18 
14 Sloup 22 4 2 16 31 : 63 14 

 

Zbývající utkání PENALTY Okresní přebor II. třídy mužů 

25. kolo Pá 31.5. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov - Doubravice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 

26. kolo Ne 9.6. 2019, 17:00 hod. 
Sloup - Bořitov 

15. kolo Pá 14.6. 2019, 18:30 hod. 
Bořitov – Skalice 
Blansko, Mlýnská 18 – UMTR 
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Informace o výstavbě sportovního areálu a zázemí pro sportovce 
V průběhu měsíce května stavební firma provádí převážně finální stavební práce na budově 
zázemí pro sportovce. Probíhá finální úklid uvnitř budovy, venkovní dokončovací práce, 
pokládka dlažby, terénní úpravy a výstavba přístřešku. Pokládka běžecké trojdráhy s 
umělým povrchem a dokončovací zahradnické práce na svazích okolo plochy fotbalového 
hřiště.  
Práce probíhají takovým způsobem, aby celá stavba byla připravena na kolaudaci, která  
proběhne ve čtvrtek 30.5. 2019. 

 
 

SDH Bořitov 
 Druhou květnovou sobotu uspořádal sbor po roční přestávce soutěž pro mladé hasiče. 

Na bořitovskou dráhu se sjelo ve třech kategoriích celkem 28 soutěžních družstev. 
Družstvo starších žáků z Bořitova obsadilo 7. místo. Jejich mladším kolegům se dařilo 
lépe a obsadili stříbrnou příčku. Nejvíce se dařilo družstvu přípravky, které si doběhlo pro 
zlatou medaili. 

 

 O víkendu 18.-19. května proběhlo v Ostrově u Macochy okresní kolo hry Plamen. 
V kategorii mladších obsadila naše družstva 4. a 10. místo. Starší žáci si z Ostrova 
odvezli 8. místo. Střední dorostenka Simona Páralová a družstvo dorostenců zvládli 
okresní kolo na výbornou a zajistili si postup do krajského kola. To proběhne v neděli 9. 
června na stadionu VUT v Brně.   

 

 V měsíci květnu se na plné obrátky rozběhly také soutěže dospělých. V letošním roce 
náš sbor reprezentují dvě družstva mužů a premiérově i družstvo žen. Na soutěžích na 
Žernovníku a v Senetářově byly výsledky následující:  
 

soutěž ženy muži A muži B 

Žernovník 20,26 / 10. místo 17,48 / 5. místo 19,58 / 20. místo 

Senetářov 18,72 / 10. místo 17,90 / 11. místo 21,61 / 26. místo 

 
 

Kulturní komise 
 Zveme všechny děti na Malování na chodníku, které 
se uskuteční v úterý 25. června 2019 v 17 hodin na 
parkovišti před obecním úřadem. Nejhezčí obrázky budou 
vyhodnoceny, občerstvení zajištěno.  
V tomto termínu prosíme majitele vozidel, kteří zde parkuji, 
o uvolnění prostoru. V případě nepříznivého počasí se akce 
nekoná.  
 
 

Orel Bořitov 
 V sobotu 18.5. jsme s týmem florbalistů mladších žáků ukončili sezonu na turnaji ve 

Velkých Opatovicích, kde jsme obsadili krásné 2. místo. Děkujeme všem hráčům za 
reprezentaci a od půlky září zahájíme další sezonu. 

 

 Dne 23.6. zveme všechny odvážné spoluobčany na nesoutěžní akci  Má  Bořitov 
talent ??? Každý, kdo umí mluvit, zpívat, tančit, hrát a cokoliv zajímavého, co by chtěl 

předvést ostatním, je zván na Orlovnu v 15,30 hodin. A vy všichni ostatní přijďte 
účinkující povzbudit! 

https://blog.mall.cz/rodina/6-zpusobu-jak-zabavit-deti-doma-a-na-zahrade-385.html
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 Jednota Orel Bořitov srdečně zve  všechny děti, rodiče i prarodiče na nové divadelní 
představení „O statečné princezně", které se uskuteční v neděli 2. června 2019 v 
15:30 hodin v bořitovské Orlovně. 
 

 Poděkování  
Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou letošní Jarní dílničky, především Orlu Bořitov 
za podporu a zázemí a všem účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry. Těšíme se na 
vás i na dalších akcích. 

 
 

Noc kostelů - poděkování 
Touto cestou děkujeme za pomoc a výbornou spolupráci při přípravě a průběhu letošní  Noci 
kostelů všem, kteří věnovali této akci svůj čas a energii a přispěli k vytvoření krásné  a 
nezaměnitelné  atmosféry  celého večera.    

Spolupodíleli se: Lubora Bednaříková, Tereza Černá, Dáša Demlová,  Alena Gricová, Ján 
Gula, Tea Gulová, Jiří Hejč, Iva a Jiří Hermanovi, Anna Holíková, Vojtěch Holík, Jan Fojt, 
Marie Fojtová, Jiří Janíček, Marie a Jiří  Kolínkovi, Jenda Kovář, Štěpán Kuchar, Kateřina 
Kucharová, Václav Navrátil, Jan Ostrý, Vítek Pachlopník, Andrea Pachlopníková, Dana 
Páralová, Simona Páralová, Lukáš Petrák, Marie a Pavel Petrákovi, Jiří Sedláček, Julinka 
Sehnalová, Ludmila Skoupá, Petra Smutná, Hana Šejnohová, Antonín Štrof, Jaroslava 
Stejskalová, Miroslava Vachová, Barbora Zachovalová, Jiřina a Jaroslav Zarbochovi,  

Ondřej Čuma, Jiří Sedláček ml.+ st., František Rychman a skupina Morias,  Daniel Taraba 

se svým divadlem. 
 

Akce proběhla za finanční podpory Obce Bořitov a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
mohli jsme tak návštěvníkům nabídnout rozmanitý program jak pro děti, tak pro dospělé.  
Děkujeme Jednotě Orel Bořitov za poskytnutí prostor pro dětský program a zázemí pro 
návštěvníky i organizátory.   

Děti z MŠ a žáci ZŠ Bořitov připravili krásné obrázky a modely kostela, které po celý den a 
večer zdobily schodiště ve věži. 
 

Děkujeme i návštěvníkům, kterých v pátek přišlo na třista a těšíme se na další setkání při 
dalším ročníku Noci kostelů. 
 

Za kostel a farnost svatého Jiří v Bořitově  
      o. Bohumil Němeček, Martina Gulová, Eva Kucharová 

 

Zveme Vás do naší podnikové prodejny, kde nabízíme kompletní sortiment olejů, maziv, 
nemrznoucích směsí a autokosmetiky značky CARLINE za jarní akční ceny. Dále nabízíme 
za akční ceny sortiment bazénové chemie značky WETTER. 
 

Jako příklad uvádíme:  
Letní směs do ostřikovačů  5 l  39,- Kč 
Čistič skel    500 ml 31,- Kč 
Autošampon s voskem  1 l  54,- Kč 
Sprint syntec 5W-40  akce 4+1 zdarma 400,- Kč 
Super SX semisyn 10W-40 akce 4+1 zdarma 339,- Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  
 

Adresa prodejny :   OMA CZ, a.s.,Tovární 85, 679 21 Černá Hora  
(prodejna se nachází v místě bývalých stavebnin) 
OTEVÍRACÍ DOBA:  PO – PÁ    6,00 – 14,30 
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci červnu 2019 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní pohody. 
 

Narozeni 
Včelík Pavel 
Tesařová Běla 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – červen 2019 (8 – 13 hod) 
 

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

  2.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

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

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

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

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

22.6. MUDr. Křížová  Knínice u Boskovic, 330 516 452 808 

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

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

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

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 hodin. 
 
 

Klub důchodců 
Akce Klubu důchodců Bořitov na červen: 
 

 Týdenní pobyt na Šumavě, Srní - hotel Vydra. Odjezd v neděli 2. června v 6,35 hod od 
Manga. Doprava a výlety autobusem po okolí, ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích 
s příslušenstvím, polopenze. Příjezd domů v sobotu 8. června kolem 16. až 17. hodiny. 
Připomínáme léky, průkaz ZTP a občanský průkaz.  

 

 Dvoudenní poznávací zájezd Český Krumlov a Třeboň, úterý 25. června - středa 26. 
června. Odjezd autobusu je v 6 hodin ráno od Manga.  
1. den - prohlídka nejvýznamnějších památek města Český Krumlov. Potom oběd, 
prohlídka zámku a parku s otáčivým hledištěm a osobní volno. 

 

2. den - snídaně a odjezd do vesnice Holašovice, která vypadá jako kulisa z pohádky. 
Potom odjezd do Třeboně,  prohlídka zámku a Augustiniánského kláštera a také 
gotického kostela Svatého Jiljí. Oběd kolem 13. hodiny. Dále následuje prohlídka centra 
města, osobní volno a kolem 17. hodiny odjezd domů. Návrat kolem 20. hodiny. 

 

Inzerce: 
Adriana textil srdečně zve  k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 16. června 2019 
ve 13,00 hodin na Hasičku. 
 

Firma Řehořek zve rovněž k nákupu  levného textilu z dovozu v pondělí 17. června 2019 
v době 8 – 16,30 hodin na Hasičku. 


