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Oznámení obecního úřadu
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
19. září 2016 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov.
 V pondělí 5. září 2016 bude sběrna papíru uzavřena. Náhradní termín je v sobotu 3. září
2016 v době 10 – 11 hodin. Současně oznamujeme, že došlo ke zvýšení výkupní ceny
za papír: noviny + časopisy 2 Kč/kg, lepenka 1,40 Kč/kg a směs 1,20 Kč/kg.

Oznámení školy
Začátek školního roku 2016/2017 je tu a ve škole i ve školce startujeme tradičně 1. září.
V Základní škole proběhly během prázdnin sanační práce v tělocvičně, nářaďovně a
přilehlém kabinetu. Po technologické přestávce budou během září položeny nové podlahy
a děti budou moci využívat příjemné zrekonstruované prostory.
Tento školní rok bude navštěvovat naši Základní školu 66 dětí (z toho 19 prvňáčků).
Slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců obce a rodičů prvňáčků proběhne ve čtvrtek
1. září v 8,00 hod. Oproti minulým rokům bude v tento den v provozu také družina.
Na zahradě Mateřské školy byly o prázdninách dokončeny nejdůležitější pozemní úpravy
v rámci projektu přeměny zahrady, byla vybudována venkovní učebna a suchá zídka
amfiteátru s ohništěm. Během prvních 14 dnů školního roku budou nainstalovány hlavní
herní prvky a poté budou zatravněny nově vzniklé plochy.
Školku bude i letos navštěvovat 56 dětí, z toho 20 nově přijatých. Stejně jako v minulém
roce byly přijaty všechny přihlášené děti, které k 31. srpnu dosáhly 3 let věku.
Zároveň zveme všechny rodiče školkových dětí na společnou informativní schůzku, která
se koná v úterý 6.9. v 15,00 hod v prostorách MŠ.
Pozvánka
Vážení rodiče,
zveme Vás a Vaše děti v sobotu 3.9.2016 do bořitovské Sokolovny na akci, kterou
pořádá TJ Sokol Bořitov a naše škola. Na programu budou 2 hlavní body:
1. Od 15:00 představení projektu „Česko sportuje“.
Naše škola se chce v následujícím školním roce zapojit do projektu Českého
olympijského výboru a Ministerstva školství „Česko sportuje“, jehož součástí jsou
disciplíny Olympijského víceboje a Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Cílem
tohoto projektu je rozvíjet u dětí pohybovou všestrannost a fyzickou zdatnost.
Známí sportovci, kteří jsou ambasadory tohoto projektu, navštěvují především větší školy,
ale díky aktivitám a kontaktům bořitovské rodačky Míši Hrubé, juniorské mistryně světa
ve skoku vysokém, se podařila zajistit účast Šárky Kašpárkové, olympioničky a mistryně
světa v trojskoku, která přijede našim dětem projekt představit a některé z jeho disciplín
prakticky ukázat. Děti se pak budou připravovat a trénovat v hodinách Tělesné výchovy
v souladu se školními osnovami v průběhu celého školního roku a motivací jim bude
možnost získání odznaku a sportovního vysvědčení.
Na sobotní akci si děti budou moci jednotlivé disciplíny vyzkoušet, proto nezapomeňte
sportovní oblečení a obuv.
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2. Od 16:00 beseda s olympioničkami Šárkou Kašpárkovou, Míšou Hrubou a její trenérkou.
Podrobnější informace k dalšímu programu jsou uvedeny na webových stránkách TJ
Sokol.

Orel Bořitov
 V sobotu 27.8.2016 proběhlo v areálu hasičské zbrojnice další kolo závodu horských kol
Poháru drahanské vrchoviny. Za slunečného počasí se k nám sjelo skoro 180
závodníků. Velmi děkujeme všem členům a příznivcům Orla k zajištění zdárného průběhu
závodu. Výsledky www.pohardrahanskevrchoviny.cz
 Tradiční sportovní a pohybové aktivity zahájíme od října. Rozpis zveřejníme v příštím
Bořitovském zpravodaji.
 V sobotu 1. října připravujeme již 3. ročník soutěže O NEJLEPŠÍ ČESNEK. Ve
spolupráci s velkopěstitelem česneku panem Crhákem plánujeme i ochutnávku pochutin
z česneku. Vzorky do soutěže (2 pálky) budeme přijímat v pátek 30.9.2016 od 18,00
hodin na Orlovně. Začátek soutěže bude v sobotu v 16,00 hodin.
FBK - ORLI BOŘITOV
O víkendu 27.- 28. srpna 2016 jsme se v Jihlavě zůčastnili 1. kola POHÁRU ČESKÉ
POJIŠŤOVNY:
1. zápas Bořitov – Žďár
2 : 16
3. zápas Bořitov - Rokytnice
6:6
2. zápas Bořitov – Skuteč
7:2
4. zápas Bořitov – Jihlava
0:7
Jednou výhrou a remízou jsme si zajistili postup do 2. kola, které se uskuteční 3. září, kde
vyzveme tým Havlíčkův Brod.

TJ Sokol Bořitov
Zahájení cvičebního roku 2016 - 2017
Pravidelné cvičení jednotlivých složek v tělocvičně sokolovny začne průběžně od poloviny
září. Konečný rozvrh všech cvičení s termíny, náplní jednotlivých cvičení včetně cvičitelů
bude uveden na webových stránkách TJ Sokol Bořitov po 15. září 2016 a v příštím
Bořitovském zpravodaji.
Současný program cvičení na září je následující:
První zahajují cvičení žáci (od 6 let) v úterý 6. září od 16,30 - 17,45 hod
žačky (od 6 let) ve středu 21. září od 16,30 - 17,45 hod
ženy (kondiční cvičení) ve středu 21. září od 18,15 - 19,30 hod
předškolní děti v úterý 27. září od 16,30 - 17,30 hod
aerobic ženy v úterý 4. října od 19,30 - 20,45 hod
„ČESKO SPORTUJE" v Bořitově - sobota 3.9.2016
Pozvání na sportovně společenskou akci, která se koná v sobotu 3.9.2016 od 15 hod
v areálu bořitovské sokolovny.
Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního
stylu, jehož součástí je Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů,
určený především pro školy, děti a mládež. Cílem projektu je zlepšit fyzickou a pohybovou
zdatnost dětí, zábavnou a soutěživou formou získat děti pro pravidelný, správný pohyb a
sport.
První část programu - seznámení, ukázka, ale i možnost pro žáky ZŠ zkusit si s odborníky,
sportovkyní Šárkou Kašpárkovou a trenérem Michalem Poganyim, jednotlivé disciplíny
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žákovské kategorie Olympijského víceboje. Součástí sportovní části programu bude krátká,
ale jistě zajímavá ukázka tréninku - rozcvičení vrcholového sportovce, kterou předvede Míša
Hrubá se svojí trenérkou.
Součástí společenské části programu bude blahopřání naší člence TJ Sokol a nejlepší
sportovkyni Bořitova Michaele Hrubé za výborné sportovní výsledky v letošním roce,
zejména získání zlaté medaile a titulu juniorské mistryně světa ve skoku vysokém a
probojování se mezi stovku českých sportovců - olympioniků reprezentujících ČR na
Olympiádě 2016 v Rio do Janeiro. Dále bude následovat beseda s přítomnými sportovci o
olympiádě v Riu a v případě zájmu pak bude pokračovat neformální povídání si s Míšou
Hrubou.
Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, srdečně zveme bořitovskou veřejnost, přijďte se
pobavit a dovědět co vás zajímá ze sportovního dění.
Oddíl nohejbalu
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu uspořádal v sobotu 27.8.2016 druhý turnaj letošní sezony
v nohejbale dvojic, tentokrát o „Pohár starosty obce". Po sečtení výsledků všech zápasů
bylo pořadí v turnaji následující:
1. Kafoněk Michal, Mareček Petr
2. Fojt Antonín, Polák Josef
3. Málek Michal, Musil Ladislav

4. Ostrý Zbyněk, Škaroupka David
5. Málek Karel, Onderka Zdeněk
6. Hudec Karel ml., Schiffneder Pavel

Vítězům blahopřejeme, ostatním účastníkům děkujeme za účast a předvedené výkony a
těšíme se na účast na dalším turnaji. Turnaj byl zakončen předáním pohárů, cen a
závěrečným společenským posezením.
Zprávy z oddílu kopané
Těsně před zahájením okresních a krajských soutěží v kopané došlo k dohodě oddílů
FK Černá Hora a Tělovýchovná jednota Sokol Bořitov o přestupu hráče Ladislava Koláře do
FK Černá Hora. Náš tým naopak posílil hráč Jan Zich, který dříve působil v SCU Kottes v
Rakousku.
Po odehraném 2. kole krajských a okresních soutěží v kopané došlo k dalšímu
doplnění hráčského kádru našeho mužstva, když se pro návrat z FK Rájec- Jestřebí rozhodli
hráči Libor Jakubec a Michal Málek.
Každý čtvrtek bude na fotbalovém hřišti U Váňových probíhat nábor dětí do
fotbalového oddílu. Pod dozorem zkušených trenérů z projektu Žijeme hrou a Zbrojovky
Brno. Hlásit se mohou chlapci ve věku šest let a více. Zahájení v 16,00 hod.
Výsledky mistrovských utkání v kopané:
II. třída muži (Sportika OP)
2. kolo Ne 14.8. 2016
Adamov – Bořitov 4:3 (1:3)
Branky: vlastní, Zouhar P., Beránek I.
4. kolo Ne 28.8. 2016
Bořitov – Kořenec 7:0 (3:0)
Branky: Jakubec L. 2x, Beránek I. 2x,
Mazal T. 2x, Majer L.

3. kolo Čt 25.8. 2016
Lipůvka – Bořitov 0:0 (0:0)
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Tabulka II. třída muži (Sportika OP)
Ráječko B
3 2 1 0 17 : 7
Vysočany
3 2 0 1
8 : 5
Lipůvka
3 1 2 0
4 : 3
Bořitov
3 1 1 1 10 : 4
Šošůvka
2 1 1 0
8 : 4

7
6
5
4
4

SDH Bořitov
První srpnovou sobotu proběhlo na stadionu ASK Blansko krajské kolo soutěže v
požárním sportu. Právo reprezentovat okres Blansko mělo i družstvo našich mužů. Soutěžní
klání se skládalo ze tří disciplín: běh na 100 m překážek, štafeta 4x100 m a požární útok.
Ve všech disciplínách se našemu družstvu podařilo získat cenný kov: běh na 100 m
překážek: 3. místo (106,29 s), štafeta 4x100 m: 2. místo (60,84 s), požární útok: 2. místo
(24,97 s).
V celkovém součtu dosáhli bořitovští hasiči na krásné druhé místo, které obhájili z
loňského ročníku. Za krásné umístění patří dík všem závodníkům a také fanouškům, kteří
neúnavně vytvářeli skvělou atmosféru po celou dobu soutěže.
V sobotu 13.8. se v Kamenci u Poličky konal závod českého poháru v běhu na 100
m překážek. Početnou výpravu sboru tvořili závodníci Pavel Karásek, Patrik Fojt, Simona
Páralová, David Pospíšil a Filip Páral. Nejlépe se vedlo Filipovi, který s časem 17,45
postoupil mezi šestnáct nejlepších do večerního vyřazovacího finále. Zde se svými
vyrovnanými výkony postoupil až do semifinále a nakonec obsadil krásné třetí místo. I díky
tomuto výsledku se Filip kvalifikoval na Mistrovství ČR v požárním sportu, které se
uskuteční 26. - 28.8 v Brně na stadionu VUT.
Předposlední prázdninový víkend připravili vedoucí mládeže pro své svěřence
Hasičský víkend. Mladí hasiči si ve čtvrtek zahráli dobrodružnou hru na Chlumu, kde i
přespali. V pátek navštívili hrad a westernové městečko v Boskovicích a noc strávili v
hasičské zbrojnici, kde si starší žáci připravili stezku odvahy. V sobotu navštívili mladší žáci
požární stanici HZS v Blansku. Starší žáci vyrazili za odměnu za republikovou soutěž na
výlet do Ostravy, kde se konalo MS v požárním sportu. Poděkování patří zemědělskému
družstvu ZEPO Bořitov, p. Ladislavu Bílkovi a kulturní komisi za podporu této akce pro
mládež.
V sobotu 20. srpna naši členové předváděli ukázky s naší historickou technikou ve
Voděradech, kam byli pozváni na oslavy 130. výročí založení místního SDH.
V neděli 18. září od 10:00 hod proběhne na sportovišti za hasičskou zbrojnicí
soutěž dorostu mužů a žen. Soutěžit se bude v disciplínách běh na 100 m překážek a
dvojboji. Přijďte shlédnout výkony sportovců a podpořit naše závodníky.
Po prázdninové přestávce opět začaly pravidelné tréninky mládeže.
mladší žáci a přípravka: pondělí 17:00 hod a pátek 16:30 hod
starší žáci: úterý 18:00 hod, pátek 16:30 hod
dorost:
pondělí, středa, pátek vždy od 18:00 hod.
Rádi v našich řadách přivítáme nové zájemce o hasičský sport.
Nadále probíhá odběr vysloužilých elektrospotřebičů - každou první středu v měsíci na
hasičce od 17:00 do 18:00 nebo po domluvě s p. Fojtem - tel.: 728 951 738
Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na facebooku
SDH Bořitov.
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Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově pořádá jednodenní zájezd do Slavonic, Dačic a Třebíče.
POZOR ZMĚNA: zájezd se koná v úterý 13. září a ve středu 14. září 2016. Odjezd na
oba termíny je v 7 hodin ráno od Manga. Pravděpodobný příjezd je ve 20 hodin.
Těm z vás, kteří jste se přihlásili na týdenní relaxační pobyt do Jeseníků v hotelu
Slovan připomínáme, že odjezd je v neděli 4. září v 7,20 hod od Manga.
Stále se nikdo nepřihlásil o deštník, který se našel v autobusu po zájezdu do Telče,
který se konal 15. června. Deštník si můžete vyzvednout u Vyhlídalů, Dolní Zádvoří č. 12.

Dětské odpoledne Barevných prázdnin
Chcete strávit se svými dětmi příjemné odpoledne plné her, zábavy a legrace? Táborová
organizace Barevné prázdniny (www.barevneprazdniny.cz) Vás v neděli 25. září zve na
zábavný program pro menší i větší děti, který se bude konat v areálu Hasičské
zahrady. Kdykoli mezi 15. a 18. hodinou si děti mohou přijít zasoutěžit a zadovádět,
vyzkoušet nejnovější sportovní vybavení tábora - třeba nafukovací koule Bubble fotbal nebo
dětský padák, ale také klasické táborové disciplíny, jako je například střelba ze vzduchovky,
luštění šifer, opičí dráha nebo skákání v pytli. Pro všechny návštěvníky z řad dětí bude
připraveno více než deset stanovišť s nejrůznějšími atrakcemi a soutěžními úkoly. Za jejich
úspěšné splnění čeká každého sladká odměna! Zatímco se děti budou bavit pod vedením
lektorů Barevných prázdnin, rodiče si mohou zakoupit občerstvení (pivo, limo), popřípadě
zhlédnout krátký fotofilm o naší táborové organizaci, která pořádá pobyty pro děti i pro rodiče
s dětmi v období letních, podzimních i jarních prázdnin. Na všechny návštěvníky se moc
těšíme!
Mgr. Pavla Podloučková

Inzerce:
 Hledám ke koupi domek k trvalému bydlení – i k opravám, tel. 720 598 284.
 Společnost Atomo Projekt se sídlem provozovny v Bořitově v areálu bývalého
zemědělského družstva přijme do svého provozu kovovýroby operátory výroby pro
manuální práci a obsluhu výrobních zařízení v dvousměnném provozu. Požadujeme
dobrý zdravotní stav a chuť se učit nové věci. Vhodné i pro absolventy. Nástupní plat: od
80,- Kč/h čistého.
Podrobnější informace na telefonním čísle 516 412 635. Životopis můžete posílat emailem na adresu: atomo@atomo.cz nebo osobně předat do kanceláře firmy kdykoli v
pracovní dny od 7 do 15:30 hod.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci září 2016
Kříž Luboš
Barteková Irena
Friedová Margita
Sehnalová Marie
Odehnalová Emílie
Štupák Ján
Pospíšil František
Sehnalová Marie
Holasová Libuše
Krejčí Miroslava
Fojtová Věra
Ťoupková Jaroslava

Krátká 40
Družstevní 328
K Vodárně 377
Podsedky 123
Chlumská 115
Trávníky 136
Úzká 116
Horní Zádvoří 238
Sokolská 365
Chlumská 26
nám. U Václava 5
Chlumská 360

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

Narození v měsíci červenci a srpnu 2016
Ogurtov Viktor
Odehnalová Agáta

Úzká 152
Chlumská 140

Úmrtí v měsíci srpnu 2016
Klon František

Podsedky 194

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - září 2016 (8 – 13 hod)
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
24.9.
25.9.
28.9.

MUDr. Kubínová
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Loskot
MUDr. Pokorná M.
MDDr. Potůček
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Roth

Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Svitávka, Hybešova 197
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko

516 491 263
516 465 452
725 415 615
516 471 210
516 412 422
516 419 538
516 488 453
516 488 453
516 444 326

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.

Kulturní komise
Kulturní komise pořádá pro děti MALOVÁNÍ NA
CHODNÍKU, které se koná v pátek 16. září 2016 v 16 hodin
na parkovišti před OÚ Bořitov. Křídy a občerstvení zajištěno.
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