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Oznámení obecního úřadu






Žádáme občany, aby na obecní úřad nahlásili do 5. října 2015 nesvítící a problikávající
světelné body v obci.
V pátek 2. října se uskuteční kolaudace cyklostezky Bořitov - Jestřebí.
Na základě získané dotace a po dodání kompostérů do naší obce budou tyto průběhu
měsíce října předávány občanům do užívání. O termínech a způsobu vydání budou
občané informování místním rozhlasem.
V současné době probíhají pozemkové úpravy, dotčení občané jsou informováni
doporučenými dopisy, proběhlo vytyčení hranic zastavěného území a celého katastru a
dále bude pokračovat zpracování pozemkových úprav.
Byl vypsán záměr na pronájem samoobsluhy na prodej potravin a smíšeného zboží.
Nového nájemce bude vybírat rada obce. Stávající nájemce předá klíče 31.10.2015,
nový nájemce po zařízení objektu a naskladnění zboží zahájí prodej co nejdříve.

Oznámení školy
ZŠ a MŠ Bořitov
Škola v číslech ve školním roce 2015 - 2016 :
MŠ: v mateřské škole je zapsáno 56 dětí ve dvou třídách.
ZŠ: v základní škole se učí 61 žáků v pěti ročnících – 1. ročník (15 dětí), 2. ročník (15 dětí),
spojený 3. a 4. ročník (11+8 dětí), pátý ročník (12 dětí).
Škola má celkem 15 zaměstnanců, z toho 10 pedagogických (4 v MŠ a 6 na ZŠ).
Při ZŠ pracuje školní družina, kterou navštěvuje 49 dětí ve dvou odděleních.
Jaký byl měsíc září v MŠ:
 3. září se uskutečnila informativní schůzka pro rodiče a „Zábavné odpoledne“ pro děti
na zahradě MŠ
 17. září přijelo za dětmi maňáskové divadlo s pohádkou „Krtek a kolo“
 30. září - tradiční úspěch měla návštěva zábavního centra Bongo v Brně
…a v ZŠ
 7. září proběhlo v tělocvičně ZŠ Slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti rodičů
prvňáčků. Úspěšný start v nových a zrekonstruovaných prostorách popřáli všem dětem
Ing. Břetislav Tesař, starosta obce a pan farář Bohumír Němeček. Nové prvňáčky
přivítala jménem SPOZ Bořitov paní Mária Filoušová, která předala novým žáčkům malé
dárky, za které tímto děkujeme.
 18. září - interaktivní beseda „Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost“ –
děti měly možnost vidět a slyšet různé hudební nástroje a zajímavé vyprávění Mgr.
Macků o jejich vývoji
 22. září se žáci 4. ročníku zúčastnili praktické části dopravní výchovy na hřišti v Blansku.
Další informace:
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.
Angličtina pro dospělé:
Jazykové a vzdělávací centrum Pomněnka nabízí lekce angličtiny pro dospělé.
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Kdy? Čtvrtek - 1x týdně od 22. října 2015, 3 - 6 studentů ve skupině
1 lekce 60 min., začátečníci 16:30 - 17:30 hod, mírně pokročilí 17:30-18:30 hod.
Cena za 1. pololetí (22.10.2015–28.1.2016) 2 400 Kč + učebnice cca 900,- Kč New
English File
V případě zájmu se přihlaste na mailovou adresu školy zs.boritov@seznam.cz.
-

Den otevřených dveří v ZŠ – pátek 2. října 2015, 17:00 – 19:30 hod
Zveme širokou veřejnost k prohlídce nových a zrekonstruovaných prostor budovy školy.
V každou celou hodinu bude poskytnut pro zájemce krátký výklad s případným
zodpovězením dotazů ve školní jídelně. Jste srdečně zváni!
PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy

Kulturní komise
Kulturní komise připomíná, že v sobotu 17. října 2015 se koná zájezd na muzikál
na ledě JEN POČKEJ, ZAJÍCI. Začátek je v 17,00 hodin v DRFG Aréně Brno (hala
Rondo). Odjezd autobusu v 15,45 hodin od OÚ Bořitov.
Kulturní komise srdečně zve na besedu s panem Oldřichem Růžičkou, která se
uskuteční v pondělí 19. října 2015 v 18,00 hodin v klubu důchodců na OÚ Bořitov na téma
Jak si zlepšit svoji paměť.
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na
STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ
POCHOD, který se koná v sobotu 24. října 2015. Sraz účastníků je v 18,00 hodin před
Obecním úřadem Bořitov. Je nutné si vzít s sebou baterky, čelovky apod.
Pro účastníky bude vyznačena trasa, na které bude několik stanovišť s překvapením v
podobě pohádkových postav. Pochod bude zakončen na Hasičské zahradě, kde vystoupí
skupina Magnis, která předvede ohňovou show. Poté děti dostanou párky, které si budou
moci opéct.
V pátek 6. listopadu 2015 v 18,00 hodin se uskuteční lampionový
pochod k Halloweenu s vyhodnocením nejkrásnějšího dýňového
strašidýlka. Pochodu se mohou zúčastnit i ty děti, které nebudou mít vyřezanou
dýni. Sejdeme se v 17,00 hod před OÚ, přinesené vyřezané dýně budou
vystaveny u obecního úřadu. Potom se projdeme částí obce s lampiony nebo
různými svítidly. Po dobu průvodu bude používán obecní rozhlas, prosíme
proto o pochopení.
Na závěr proběhne vyhodnocení vyřezaných dýní. Nejlepší dýně budou odměněny. Děti i
rodiče mohou přijít ve strašidelných maskách.

TJ Sokol Bořitov
Oddíl nohejbalu
Tělovýchovná jednota Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu pořádá v sobotu 3. října 2015 na hřišti
u sokolovny závěrečný turnaj letošní sezóny v nohejbale dvojic o „Pohár
nohejbalového oddílu". Prezentace v 9:00 hodin, občerstvení zajištěno. Zveme všechny
aktivní i pasívní vyznavače tohoto sportu k hojné účasti.
V sobotu 29.8.2015 se uskutečnil druhý letošní turnaj v nohejbale dvojic tentokrát o „Pohár
starosty obce". Jako vždy jsme byli svědky kvalitních, nelítostných a velmi vyrovnaných bojů
o vítězství, i když klimatické podmínky byly velmi náročné. Po odehrání všech zápasů a
sečtení výsledků vyšlo konečné pořadí následující:
1. místo: Mareček Milan ml., Musil Ladislav 4. místo: Filouš Martin, Schiffneder Pavel
2. místo: Filouš Pavel, Kafoněk Michal
5. místo: Burger David, Fojt Antonín
3. místo: Hudec Karel ml., Málek Michal
6. místo: Málek Karel, Polák Josef
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Po vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen následovalo společenské posezení všech
účastníků a příznivců.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, příznivcům a sponzorům za přízeň, kterou
nám v letošní sezóně věnovali a těšíme se na další účast a spolupráci i v příštím roce.
CVIČÍME PO PRÁZDNINÁCH
Rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny ve cvičebním roce 2015 - 2016
Zahájení pravidelného cvičení:
předškolní děti od úterý 6.10., stolní tenis školní družina od pondělí 5.10., ostatní složky již
začaly cvičit v průběhu září 2015.
1. děti od 2 - 6 let
úterý 16,30 - 17,30 hod
oblíbené cvičení dětí, děti pod vedením cvičitelky a dohledu svých rodičů si procvičují
obratnost, pohyblivost, pohybovou koordinaci
cvičitelka: Marečková Šárka
2. dívky od 6 - 12 let
středa 16,15 - 17,15 hod
základy aerobiku, cvičení na sportovním nářadí a náčiní - stuhy, kužely, míče, míčové hry.
Cílem cvičení je získání fyzické kondice, obratnosti, koordinace pohybů se správným
držením těla
cvičitelky: ing. Matoušková L.,Ťoupková Lenka
3. dívky od 12 - 17 let
středa 17,15 - 18,15 hod
step aerobik, posilování s cílem zpevnění a narovnání postavy, míčové hry, badminton
cvičitelky: ing. L. Matoušková, Ťoupková Lenka
4. chlapci od 6 - 12 let
čtvrtek 16,00 - 17,15 hod
cvičení zaměřené na pohybovou všestrannost a fyzickou kondici, cvičení na nářadí, míčové
hry, fotbal, florbal
cvičitelé: Honza Svoboda, Kuba Machorek
5. kondiční cvičení ženy
středa 18,15 - 19,30 hod
zdravotně-kondiční cvičení zaměřené na posílení svalů, zlepšení pohyblivosti kloubů,
zpevňování postavy. Cvičení při hudbě 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.
6. aerobik
úterý, čtvrtek 19,30 - 21,00 hod
step aerobik (úterý), aerobik v rychlejším tempu (čtvrtek). Posilování a protahovací cviky pro
zeštíhlování a tvarování postavy.
Cvičitelka: Petráková Marie
7. badminton (ženy, muži)

středa 19,30 - 21,00 hod

8. stolní tenis - žactvo - školní družina
- muži

pondělí 13,00 - 15,30 hod
pondělí, pátek 18,00 - 20,00 hod

9. fotbal muži - zimní tréninky úterý, čtvrtek 18,00 - 19,30 hod
Případné další informace podají cvičitelé v jednotlivých cvičeních a na tel. 775 190 242.
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O CVIČENÍ.
Inzerce:

LABIVETA.CZ – chovatelské potřeby pro domácí a užitková zvířata
Svitavská 135, 679 21 Černá Hora (u autobusové zastávky, naproti pivovaru)
Tel.: 723 285 232, e-mail: labiveta@seznam.cz, facebook: Labiveta.cz
Otevírací doba:
Po: 13,30 – 17,30
Út – Pá: 8,30 – 11,30 12,30 – 17,30
So: 8,00 – 10,30
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci říjnu 2015
Müllerová Ludmila
Zatloukal Miroslav
Sedlák Stanislav
Blažková Hana
Kopřiva Bohuslav
Bartek Viliam
Sázavská Marie
Janíček František
Bílek Ladislav
Skoupá Ludmila
Pelikánová Jarmila
Aleksová Marie
Kolínková Ludmila

Dolní Zádvoří 197
Sokolská 90
Podsedky 60
Trávníky 81
Příční 345
Družstevní 328
Trávníky 64
nám. U Václava 356
Nová čtvrť 279
Úzká 18
nám. U Václava 47
Podsedky 188
Sokolská 55

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

Úmrtí v měsíci září 2015
Štěpánková Ludmila

Pod Kostelem 96

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - říjen 2015 (8 – 13 hod)
3.10.
4.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Potůček
MUDr. Roth
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Kulhánková
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, Mahenova 13
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 419 538
516 444 326
516 488 454
516 488 453
516 414 291
516 477 319
604 760 665

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.

Orel Bořitov


V sobotu 17. října všechny srdečně zveme na tradiční BURČÁKOVÝ BÁL. Začátek
ve 20,00 hodin na Orlovně. K tanci poslechu hraje REFLEX-ROCK. Občerstvení a
tombola zajištěna.



Od října postupně zahájí všechny kroužky a cvičení svou činnost.
Úterý: 14,00 - 16,00 hod florbal ml. žáci
18,30 - 19,30 hod cvičení žen na balónech
Čtvrtek: 19,00 - 21,00 hod florbal muži
Zahájení cykl. a divadelního kroužku bude po domluvení vhodného termínu sděleno.



V sobotu 12. září se na Orlovně uskutečnila soutěž O NEJLEPŠÍ ČESNEK. K ochutnání
se sešlo 26 vzorků. Výsledky: 1. Jaroslav Crhák, 2. Vašíčkovi, 3. Magda Hercová.

Oznámení:
DUŠIČKOVÁ POUŤ na Vranov a do Křtin se uskuteční v neděli 18. října. Odjezd autobusu
v 7,00 hodin od Manga se zastávkou v Černé Hoře a Jestřebí.
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